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והואיל:

הצדדים סבורים כי ההסדר כפי שיפורט להלן היו ראוי ,הוגן וסביר בהתחשב בעיים
של חברי הקבוצה ,בסיכוים ובסיכויים של יהול המחלוקת על למיצוי ההליכים בתיק
זה וכי זו הדרך היעילה וההוגת לסיום המחלוקות בסיבות העיין;
לפיכך הוסכם ,הוצהר והותה בין הצדדים כדלקמן:

מבוא ופרשות
.1

בהסכם זה תיוחס למוחים הבאים הפרשות המופיעה בצדם:
"בית המשפט"
"הבקשה"
האישור"

או

 בית המשפט המחוזי מרכז."בקשת  -הבקשה לאישור תובעה כייצוגית בת"צ )מחוזי מרכז( 53033-12-12
מיכאל לוי  'דפי זהב בע"מ.

"התובע הייצוגי"

 -מר מיכאל לוי.

"ב"כ התובע הייצוגי"

 -עו"ד ד"ר שחר ולר ועו"ד אברהם רוקח.

"החוק"

 -חוק תובעות ייצוגיות ,התשס"ו.2006-

"התקות"

 -תקות תובעות ייצוגיות ,התש"ע.2010-

"ההסכם"

 -הסכם זה וספחיו.

"הקבוצה"
הקבוצה"

או

"חברי  -לקוחות התבעת אשר התקשרו עם התבעת בהסכם התקשרות
לפרסום באתר החברה לתקופת התקשרות מיימאלית העולה על 12
חודשים ,החל מיום  11.12.2010ועד ליום .11.5.2014

"לקוח" או "לקוחות
החברה"

כל אחד ו/או חלק מחברי הקבוצה.

"הקבוצה הראשוה"

לקוחות אשר מהווים חלק מחברי הקבוצה ו אשר פו
לתבעת בבקשה לבטל באופן חד צדדי את הזמת הפרסום
במהלך תקופת ההתקשרות המיימאלית ,סורבו על ידי
התבעת ,לא קיבלו את שירותי התבעת במהלך תקופת
ההתקשרות והמשיכו לשלם את התמורה שוא הזמת
הפרסום או שהפסיקו באופן חד צדדי לשלם את התמורה
והתהלו ו/או מתהלים גדם הליכי גבייה .
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.2

"הקבוצה השייה"

לקוחות אשר מהווים חלק מחברי הקבוצה ו אשר פו
לתבעת בבקשה לבטל באופן חד צדדי את הזמת הפרסום
במהלך תקופת ההתקשרות המיימאלית  ,סורבו על ידי
התבעת ,המשיכו לקבל את שירותי התבעת במהלך תקופת
ההתקשרות המיימאלית ,ובתום התקופה כאמור חדלו
מלהיות לקוחות התבעת.

"הקבוצה השלישית"

לקוחות אשר מהווים חלק מחברי הקבוצה ו אשר פו
לתבעת בבקשה לבטל באופן חד צדדי את הזמת הפרסום
במהלך תקופת ההתקשרות המיימאלית ,סורבו על ידי
התבעת ,המשיכו לקבל את שירותי התבעת במהלך תקופת
ההתקשרות המיימאלית ,ובתום ה תקופה המיימאלית
המשיכו להיות לקוחות התבעת.

"אתר החברה"

www.d.co.il

"הגבייה שבמחלוקת"

התמורה החוזית ששולמה בגין התקופה שתחילתה מ המועד
שהלקוח ביקש להפסיק את ההתקשרות ועד לתום תקופת
ההתקשרות החוזית המיימאלית )להוציא שים עשר ) ( 12
חודשי ההתקשרות הראשוים(.

"המועד הקובע"

 המועד בו פסק הדין המאשר את הסכם הפשרה ייהפך חלוט)ולא הוגשה בקשה או בקשות למתן ארכה להגשת ערעור
ו/או לביטול ו/או שיוי פסק הדין בטרם בוצע ההסכם(.

"עייי הבקשה"

 כל הושאים ,העייים ,הטעות ועילות התביעה עליהםסבה בקשת האישור  ,במישרין או בעקיפין .

"יום"" /יום עסקים"

 כל יום ,למעט יום שבת ,ימי שבתון ,ימי ראש השה ,ערביום כיפור ויום כיפור ,ראשון של סוכות ,חול המועד ושמיי
עצרת ,פורים ,ראשון ,חול המועד ושביעי של פסח ,יום
העצמאות ,חג השבועות ותשעה באב .

ספחיו של ההסכם הם כדלקמן:
ספח 1

 -וסח הבקשה לאישור ההסכם שתוגש לבית המשפט הכבד.

ספח 2

 -וסח הודעה ראשוה לציבור לפי סעיף )25א() (3לחוק.

ספח 3

 -וסח ההודעה השייה לציבור לפי סעיף )25א() (4לחוק.

ספח 4

 -וסח ההודעה הרביעית.

ספח 5

 -תצהירים מטעם באי כוח הצדדים מכוח סעיף )18ב( לחוק.

-4 -

ספח 6

 -תצהיר העדות הראשית שהוגש על ידי התבעת במסגרת ההליך

הצהרות הצדדים
.3

הצדדים מצהירים כי אין כל מיעה חוקית ,חוזית ו/או אחרת ,להתקשרותם בהסכם זה ,ולקיום
חיוביהם על פיו במלואם ובמועדם ,הכל בכפוף לאישור בית המשפט.

.4

הצדדים מצהירים כי אין בהתקשרותם בהסכם זה ו/או בביצוע ההתחייבויות )או כל התחייבות( על
פיו ,משום הודאה מצד מי מהם ו/או מי מטעמם בטעה ו/או דרישה כלשהי של משהו שטעה בכתבי
בי-הדין שהוחלפו במסגרת בקשת האישור ו/או התובעה הייצוגית ,ומבלי להודות באחריות ו/או
בחבות כלשהן ו/או בטעה כגד התבעת ו/או מי מטעמה בכל הקשור במישרין או בעקיפין לבקשת
האישור ו/או לתובעה הייצוגית.

הגשת בקשה לאישור ההסכם לבית המשפט הכבד
.5

בד בבד עם הסכם זה מגישים הצדדים לבית המשפט בקשה בוסח המצורף ומסומן כספח ) 1להלן –
"הבקשה לאישור הסכם הפשרה"( ,על פיה מודיעים הצדדים לבית המשפט אודות כריתתו של הסכם
זה ,ומבקשים כדלהלן:
)א(

כי בית המשפט הכבד יורה על פרסום הודעה בתוך  14ימים בשי עיתוים יומיים או בכל דרך
אחרת לפי שיקול דעתו בדבר הגשת הבקשה לאישור ההסכם לפי הוראות סעיף )25א() (3לחוק,
בוסח המצורף ומסומן כספח ) 2להלן – "ההודעה הראשוה"(;

)ב (

כי במסגרת ההודעה הראשוה ,יוזמו חברי הקבוצה ,החפצים בכך ,להגיש לבית המשפט ,בצירוף
העתק לב"כ הצדדים ,התגדות להסדר הפשרה כאמור בסעיף )18ד( לחוק ,או בקשה לפרוש
מהקבוצה כאמור בסעיף )18ו( לחוק ,וזאת בתוך  45ימים מיום פרסומה )או בתוך מועד אחר
שיקבע בית המשפט הכבד(;

)ג(

כי בית המשפט הכבד יורה על משלוח ההודעה הראשוה כאמור בצירוף העתק מהבקשה לאישור
ההסכם ,מההסכם ומהתובעה ,ליועץ המשפטי לממשלה ,לממוה ולמהל בתי המשפט ,כאמור
בהוראות סעיף )18ג( לחוק ותקות )12ד( ו 16-לתקות;

)ד (

כי בכפוף לאמור לעיל ,ובחלוף  45ימים ממועד פרסום ההודעה הראשוה ,יאשר בית המשפט את
הסכם זה וייתן לו תוקף של פסק דין בתובעה הייצוגית ,ובמקביל יורה על פרסום הודעה שייה
לציבור בתוך  14ימים  -בשי עיתוים יומיים או בכל דרך אחרת כפי שיורה בית-המשפט כאמור
בסעיף )25א() (4לחוק בוסח המצורף ומסומן כספח ) 3להלן – "ההודעה השייה"(;

)ה(

כי בית המשפט הכבד יקבל את המלצת הצדדים ,כמפורט בסעיף  18להלן ,בכל הוגע למתן גמול
לתובע הייצוגי ושכר טרחה לבאי כוחו.

יציאת חבר קבוצה מן הקבוצה
.6

חבר קבוצה אשר איו מעויין כי יחול עליו הסכם זה ,רשאי לבקש מבית המשפט להתיר לו לצאת מן
הקבוצה שעליה חל ההסכם ,בהתאם להוראת סעיף )18ו( לחוק ,הייו ,בתוך  45יום ממועד פרסום
ההודעה הראשוה.

.7

כל בקשת פרישה כאמור תשלח על ידי המעויין בה בכתב למזכירות בית המשפט הכבד ,בתוך המועד
שקבע להגשת התגדויות ,עם העתק ,שיישלח בדואר רשום ,לב"כ התבעת אשר כתובתם היה :בית
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עורק ,דרך אבא הלל סילבר  ,16רמת גן.
.8

הסכם זה לא יחול על כל חבר קבוצה שבית המשפט התיר לו לפרוש מהקבוצה בהתאם לאמור לעיל.

.9

באי כוח התובע הייצוגי או מי מטעמם לא ייעצו ,לא ייצגו ולא ייתו שירותים משפטיים כלשהם ,לרבות
ייעוץ ,לחבר קבוצה שיצא מן הקבוצה או למי מטעמו ,בעייים הוגעים להליך זה ,ובכלל זה ,בעייים
הוגעים לושא ההליך או לעילות שכללו בהליך ו/או לטעות כלשהן שהועלו במסגרת ההליך ,למעט
מסירת כתבי טעות ,והסבר אודות ההליכים שהתקיימו )ללא ייעוץ המתייחס למקרה הפרטי(.

עיקרי הסדר הפשרה
הגדרת הקבוצה הייצוגית
 .10בשים לב להחלטת האישור ולהסכמות שהושגו בין הצדדים ,הקבוצה הייצוגית היה כהגדרת הקבוצה
בהסכם זה.
פיצוי כספי
 . 11התבעת תפצה את חברי הקבוצה בפיצוי כספי כולל בסך של ) ₪ 3,400,000שלושה מיליון וארבע מאות
אלף שקלים חדשים( בתוספת מע"מ בהתאם לאמור להלן:
) א ( הקבוצה הראשוה  :התבעת תחד ל מביצוע כל פעולת גבייה בקשר עם חובות חברי
הקבוצה הראשוה אשר עומדים על סך של ) ₪ 1,308,068מיליון ושלוש מאות ושמוה
אלף וששים ושמוה שקלים חדשים( ותמחל על חובות אלו .בוסף ,התבעת תשיב
לחברי הקבוצה הראשוה סך של ) ₪ 370,997שלוש מאות שבעים אלף ותשע מאות
תשעים ושבע שקלים חדשים(  .סכום זה מהווה  ,לפי בדיקה שערכה התבעת100% ,
מהיקף הגביה במחלוקת.
סכום הפיצוי שייתן לכל לקוח המה בקבוצה הראשוה יחושב בהתאם לסכום שגבה מכל לקוח
בקבוצה זו בהתאם לרישומים המצויים אצל התבעת.
) ב ( הקבוצה השייה  :התבעת תפצה את חברי הקבוצה השייה בסך של ₪ 1,451,759
)מיליון וארבע מאות וחמישים ואחת אלף ושבע מאות חמישים ותשעה שקלים
חדשים (  .לפי הבדיקה שערכה התבעת ,סכום זה מהווה  80%מסך הגבייה
שבמחלוקת .
סכום הפיצוי שייתן לכל לקוח המה בקבוצה השייה יחושב בהתאם לחלקו היחסי
בקבוצה וזאת בהתאם לוסחה הבאה:
סכום ההתקשרות של לקוח פלוי בקבוצה מסוימת A -
הסכום הכולל של מלוא ההתקשרויות של חברי הקבוצה B -
סכום הפיצוי הכולל אותו זכאית הקבוצה לקבל בהתאם לאמור להלן C -
סכום הפיצוי ללקוח = A/B x C
לשם המחשה ,להלן דוגמה :פלוי אלמוי היו חבר בקבוצה השייה .סך מלוא ההתקשרויות של
חברי הקבוצה השייה עומד של  .₪ 500,000פלוי אלמוי התקשר בהזמת פרסום שהתמורה
הכוללת בה היה  .₪ 3,500פלוי אלמוי יהא זכאי לפיצוי בסכום השווה ל –₪ 500,000 :₪ 3,500
.₪ 10,162 = ₪ 1,451,759 X
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) ג ( הק בוצה השלישית  :התבעת תפצה את חברי הקבוצה השלישית בסך של ₪ 269,176
)מאתיים וששים ותשע אלף ומאה ושבעים וששה שקלים חדשים ( .
סכום הפיצוי שייתן לקבוצה השלישית יחולק באופן שווה בין כל חברי קבוצה זו.
האפשרות להציע זיכוי לרכישת מוצרים חלף פיצוי כספי
 .12התבעת תהא רשאית להציע לכל אחד מחברי הקבוצה לבחור ,בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי ,בין
החלופות הבאות (1) :לקבל את סכומי הפיצוי בכסף בהתאם לאמור בסעיף  11לעיל או ) (2לקבל זיכוי
לרכישת מוצרים באתר החברה ,בסכום השווה ל 150%-מהסכום אותו זכאי אותו חבר קבוצה לקבל
בהתאם לאמור בסעיף  11לעיל )להלן – "זיכוי לרכישת מוצרים"(.
 .13הזיכוי לרכישת מוצרים יהא תקף למשך  24חודשים ממועד שליחתו לחבר הקבוצה.
 .14המוצרים שיירכשו מכוח הזיכוי לרכישת מוצרים יתומחרו על ידי התבעת בהתאם למחיר מחירון
אפקטיבי ההוג בעסקאות החתמות בפועל ,קרי ,מחיר המחירון בהפחתת ההחות ההוגות אצל
התבעת באותה עת.
הסדרה ושיוי התהגות עתידי
 .15התבעת מצהירה ומאשרת בזאת כי החל מחודש מרץ בשת  2015התבעת חדלה מלעודד החתמה של
לקוחות על התקשרויות לתקופה מיימאלית העולה על  12חודשים ,כי ממועד זה )מרץ  (2015ועד לתום
שת  2016מעל  95%מההזמות לרכישת פרסום באתר החברה עליהם חתמה עם לקוחותיה היו לתקופה
מיימאלית שאיה עולה על  12חודשים ,וכן כי מתחילת שת  2017חדלה התבעת כליל מלהחתים את
לקוחותיה על הזמות לרכישת פרסום באתר החברה לתקופה מיימאלית העולה על  12חודשים.
 .16בכפוף לאישור הסכם זה כדין ,התבעת מתחייבת בזאת כי עד לחודש מרץ  2020כל הזמה לרכישת
פרסום באתר החברה אשר תהא לתקופה מיימאלית העולה על  12חודשים תכלול את מגון
ההתקשרות ומגון הביטול הבא:
) א ( הלקוח לא יהא זכאי להודיע באופן חד צדדי על סיום ההתקשרות בטרם יחלפו 12
חודשי ם של התקשרות בתשל ום ] אשר ייספרו החל מהתשלום החודשי הראשון של
הלקוח עבור ההתקשרות [ .
) ב ( בגין סיום התקשרות  ,על פי הודעת לקוח שיתה כאמור  ,שתתרחש בפועל החל
מהחודש ה  13 -ועד ל תום ה חודש ה  24 -להתקשרות ישלם הלקוח דמי יציאה בסך של
 16.6%מיתר ת ה תמורה שותרה לתשלום ממועד סיום ההתקשרות בפועל ו עד לתום
התקופה המיימאלית שקבעה בהזמת הפרסום.
) ג ( בגין סיום התקשרות ,על פי הודעת לקוח שיתה כאמור ,שתתרחש בפועל החל
מהחודש ה  25 -ועד ל תום ה חודש ה  36 -להתקשרות ישלם הלקוח דמי יציאה בסך של
 8.3%מהיתרה שותרה לתשלום עד לתום התקופה המיימאלית שקבעה בהזמת
הפרסו ם.
) ד ( התבעת תציין בהזמות הפרסום כאמור עמוד המפרט את התאים העסקיים של
ההתקשרות ,את התשלומים שיש לשלם על פיה ואת תקופתה גם את מחיר השירותים
בהתקשרויות שאין כרוכות בהתחייבות הלקוח ל תקופת התקשרות מיימאלית ככל
שתהייה התקשרויות כאלה באותה העת .
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) ה ( למען הסר ספק יובהר כי התבעת לא תבצע בשום מקרה התקשרות לתקופה העולה
על  36חודשים .
) ו ( אין בהגבלות האמורות כדי לגרוע מזכויות הצדדים לסיום ההתקשרות מכוח סעדים
ותרופות התוים למי מהם על פי כל דין.
) ז ( מובהר כי חודשים בהם יתו שירותים ללא חיוב לא יבואו במיין תקופות ההתקשרות
הקובות לעיל.
) ח ( התבעת לא תאריך את משך ההודעה המוקדמת שעל לקוח למסור לצורך סיום
ההתקשרות מעבר להוג בין התבעת לבין לקוחות שאים בתקופת התקשרות
מיימאלית .
 .17התבעת תפעל כאמור בסעיף  16לעיל ,כל עוד החקיקה ו/או ההלכה הפסוקה לא יקבעו התהלות אחרת,
מקלה או מכבידה ,ביחס להתקשרות בהסכמים לתקופה העולה על  12חודשים ,וככל שייקבעו כללים
אחרים כאמור התבעת תהא רשאית לפעול על פיהם אף אם לא יהא בהם כדי לחייבה בהכרח לשות
את דרך פעולתה הקבועה על פי הסכם זה.
גמול לתובע הייצוגי ושכר טרחה לבאי כוחו
 .18בהתאם לסעיף )18ז() (2לחוק ,ההמלצה המוסכמת אליה הגיעו הצדדים לעיין תשלום גמול למבקשת
ושכר טרחה לבאי כוחה היה כדלקמן:
)א( הצדדים ימליצו לבית המשפט הכבד לקבוע ,כי הסכומים המפורטים להלן ישולמו לתובע הייצוגי
ולבאי כוחו ,על ידי התבעת ,בתוך  30ימי עסקים מהמועד הקובע:
)(1

סך של ) ₪ 100,000מאה אלף שקלים חדשים( בתוספת מע"מ כדין ,ישולם לתובע הייצוגי
כגמול מיוחד.

)(2

סך של  40,000ש"ח )ארבעים אלף שקלים חדשים( בתוספת מע"מ כדין ,ישולם לבאי כוח
התובעים כתשלום בגין הוצאות ,לרבות חוות דעת מומחה.

)(3

סך של ) ₪ 750,000שבע מאות וחמישים אלף שקלים חדשים( בתוספת מע"מ כדין ,ישולם
לבאי כוחו של התובע הייצוגי כשכר טרחתם.

)(4

סכום וסף בסך של ) ₪ 250,000מאתיים וחמישים אלף שקלים חדשים( בתוספת מע"מ
כדין ,ישולם לבאי כוחו של התובע הייצוגי כשכר טרחתם לאחר שהתבעת תדווח לבית-
המשפט על השלמת ביצועו של הסכם זה כאמור בסעיף  30להלן(.

 .19הסכומים ישולמו כגד חשבוית מס כדין .באם לא יוצג לתבעת על ידי התובע הייצוגי ו/או על-ידי באי
כוחו אישור על פטור מיכוי מס במקור עובר לביצוע תשלום הגמול או שכר הטרחה ,יוכה מהתשלום
מס במקור בשיעורים הקבועים בדין.
 .20תשלום הגמול לתובע הייצוגי ושכר טרחת באי כוחו יתן בוסף ,מחוץ ושלא על חשבון התשלום שישולם
לקבוצה; לא ישולם כל סכום וסף לתובע הייצוגי ו/או לבאי כוחו למעט האמור לעיל ,במישרין או
בעקיפין.
מגון יידוע
 .21הצדדים מסכימים בזאת כי מגון היידוע ביחס להסכם פשרה זה ,ובכלל זה ,ביחס לזכאות לקבלת
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פיצוי כספי או זיכוי לרכישת מוצרים ,ייעשה בהתאם לאמור להלן:
)א( פרסום ההודעה הראשוה כהגדרתה בהסכם זה.
)ב( פרסום ההודעה השייה כהגדרתה בהסכם זה.
)ג( עד לא יאוחר מתום  90ימים מהמועד הקבוע ,התבעת תיצור קשר טלפוי עם חברי הקבוצה ,לפי
מספרי הטלפון המצויים במערכותיה הממוחשבות של התבעת ,ותציג בפיהם את אפשרותם לקבל
פיצוי כספי במזומן או לקבל זיכוי לרכישת מוצרים בהתאם ליחס כסף/מוצרים שהוצג בסעיף 12
לעיל )להלן – "ההודעה השלישית"( .התבעת מתחייבת לעשות לפחות שלוש יסיוות ליצור קשר
עם לקוח שלא עה לשיחה .במסגרת השיחה כאמור יידרש הלקוח למסור לתבעת את המען העדכי
ואת פרטי חשבון הבק העדכיים שלו לשם תשלום הפיצוי הכספי או שליחת השובר לרכישת
מוצרים.
)ד( עד לא יאוחר מתום  120ימים מהמועד הקבוע ,התבעת תשלח לחברי הקבוצה אשר לא עו לאחר
שלוש יסיוות הודעות בדואר אלקטרוי ו/או בדואר רשום ,לפי הכתובות המצויות במערכותיה
הממוחשבות של התבעת ,בוסח המצורף ומסומן כספח  4להסכם זה )להלן – "ההודעה
הרביעית"(.
)ה( ההודעה הראשוה ,ההודעה השייה ההודעה השלישית וההודעה הרביעית )במידת הצורך( באופן
האמור לעיל יהווה לכל דבר ועיין ביצוע שלם ומלא של התחייבויות התבעת לפי הסדר הפשרה
לעיין זה ,והיא לא תהא אחראית לכל מעשה או מחדל בגים מי מההודעות לא יגיעו לידי חברי
הקבוצה.
)ו( התבעת תהא רשאית לצרף לכל אחת מההודעות הצעה מסחרית להמרת התשלום המגיע בזיכוי
לרכישת מוצרי התבעת ,אולם התבעת לא תתה את הזכות לקבלת התשלום במעה להצעה או
בשיחה עם ציג שיווק בושא ההצעה.
 .22למיעת ספקות ,אין בהוראת סעיף  21לעיל כדי לגרוע מסמכות בית-המשפט ליתן הוראות בקשר
לפרסום ההסכם מכוח סמכותו לפי סעיף  25לחוק תובעות ייצוגיות ,התשס"ו.2006-
מגון תשלום הפיצוי הכספי או קבלת הזיכוי
 .23על לקוחות אשר התבעת הצליחה ליצור עמם קשר טלפוי יחולו ההוראות הבאות:
)א( לקוח אשר כלל בקבוצה שזכאית לפיצוי ובחר לקבל את הפיצוי הכספי – התבעת תעביר ללקוח
כאמור את סכום הפיצוי באמצעות אמצעי התשלום שבו שילם אותו לקוח לתבעת את התמורה.
ככל שלא יהיה קיים במערכות התבעת אמצעי תשלום או שאמצעי כאמור לא יהא בתוקף במועד
הרלווטי ,תשלח התבעת למען שמסר על ידי הלקוח ,המחאה או לחילופין תבצע העברה בקאית
לפרטי החשבון שמסרו לה וזאת בתוך עד שלושים ) (30ימי עסקים מהמועד שבו התקיימה השיחה
עמו.
)ב( לקוח אשר כלל בקבוצה הייצוגית ובחר לקבל זיכוי לרכישת מוצרים – התבעת תשלח למען שמסר
על ידי הלקוח לתבעת שובר זיכוי בו יצוין סכום הזיכוי ואופן מימושו בהתאם להצעת התבעת
ולסיכום בין הצדדים .כמו כן ,התבעת תעדכן במערכותיה הממוחשבות כי יתן ללקוח זיכוי כאמור.
 .24על לקוחות אשר התבעת לא הצליחה ליצור עמם קשר טלפוי יחולו ההוראות הבאות:
)א( חבר הקבוצה שיהיה מעויין בקבלת פיצוי כספי ו/או זיכוי לרכישת מוצרים חלף פיצוי כספי
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)"המעויין"( ,יהיה זכאי לפות לתבעת בפיה שתתקבל אצל התבעת בתוך פרק זמן של עד  60יום
ממועד משלוח ההודעה הרביעית ,בפייה בדוא"ל ו/או בשיחה טלפוית.
)ב( לפיית המעויין יצורפו מסמכים הבאים (1) :שם מלא של בית העסק ושל הבעלים; ) (2מס' עוסק
מורשה או ח.פ; ) (3מען )כתובת עדכית(; ) (4האם היו מעויין בקבלת פיצוי כספי או בקבלת זיכוי
לרכישת מוצרים .מעויין אשר יפה לתבעת בפייה טלפוית יידרש במסגרתה למסור לתבעת את
הפרטים האמורים במסגרת השיחה הטלפוית.
)ג( התבעת לא תהיה חייבת לבדוק פיות שאין כוללות את הפרטים כמפורט בפסקה זו לעיל.
)ד( תשלום למעויין או לחילופין שליחת הזיכוי לרכישת מוצרים ייעשה בהתאם להוראות סעיף ,23
בשיויים המחויבים.
 .25התבעת תהא רשאית ,בהתאם לשיקול דעתה ,להחליט על תשלום הפיצוי באמצעות המחאה או העברה
בקאית .במקרים של פיצוי באמצעות המחאה ,שליחת ההמחאה בדואר רשום למען שמסר על ידי
המעויין תהווה מילוי התחייבותה של התבעת לכל דבר ועיין ,והתבעת לא תישא ,בשום מקרה,
באחריות במקרה של אי קבלת הצ'ק מכל סיבה שהיא.
 .26חבר קבוצה אשר לא דרש את הפיצוי הכספי או הזיכוי לרכישת מוצרים בתוך פרק זמן של עד  6חודשים
ממועד שליחת ההודעה הרביעית )להלן – "המועד האחרון לפיצוי"( ,יאבד את זכותו לקבלת הפיצוי
כאמור בהסכם זה ולא תהייה לו שום טעה ו/או דרישה כגד התבעת .מובהר כי לקוח כאמור ייחשב
כמי שוויתר על טעותיו בהתאם להוראות הסכם זה.
תרומת הכספים שיוותרו
 .27לא יאוחר מתום  30ימים מהמועד האחרון לפיצוי תעביר התבעת את יתרת הכספים שלא ישולמו
ללקוחות בדרך של פיצוי כספי )להלן – "יתרת הכספים"( לקרן ליהול וחלוקת כספים שפסקו כסעד
וזאת בהתאם להוראות סעיף )27א( לחוק )להלן – "הקרן"(.
 .28על אף האמור ,ככל שעד למועד האמור בסעיף  27לעיל לא תפעל הקרן ולא יהא באפשרותה לקבל
כספים ,תועבר יתרת הכספים לחשבון אמות אשר יוהל על ידי ב"כ התובע הייצוגי .ב"כ התובע
הייצוגי יפה לבית-המשפט בבקשה מומקת לתרומת יתרת הכספים )להלן – "הבקשה לתשלום
תרומה"( .במסגרת הבקשה לתשלום תרומה יפרט ב"כ המייצג את יעדי התרומה ואת הסכומים
שבדעתו להעביר לכל אחד מהם כתרומה .ב"כ התובע הייצוגי לא יציע יעדי תרומה בהם יש לו או לבן
משפחתו עיין אישי )כמשמעו בסעיף  1לחוק החברות ,בשיויים המחויבים( או זיקה )כמשמעה בסעיף
 240לחוק החברות ,בשיויים המחויבים( .לעיין זה "בן משפחה" :בן זוג ,הורה ,הורה של בן זוג ,צאצא,
אח וכן בן זוג של כל אחד מאלה או מי מטעמו .אם יעד התרומה הוא עמותה יצורף לבקשה לתשלום
תרומה אישור רשם העמותות על יהול תקין .לתבעת תיתן הזכות להתגד ליעדי התרומה שבחרו על
ידי ב"כ התובע הייצוגי .כספי התרומה ייתרמו אך ורק בכפוף לאישור בית-המשפט.
תצהירי בעלי הדין ובאי כוחם
 .29במסגרת הבקשה לאישור הסכם הפשרה ,יוגשו תצהירים מטעם בעלי הדין ובאי-כוחם ,בוסח המצורף
ומסומן כספח  5אשר יכללו גילוי אות ביחס לכל הפרטים המהותיים הוגעים להסכם הפשרה .בין
היתר ,תפה הבקשה לתצהיר העדות הראשית שהוגש מטעם התבעת בהליך זה והתבעת תטען ותמק
את עמדתה העומדת ביסוד הסכם זה ולפיה על יסוד הבדיקות שבוצעו ,גילוי המסמכים הרחב שעשה,
הליך הגישור הממושך והליך ההוכחות המלא שהתקיים ובשים לב לאמור בתצהיר – אין צורך במיוי
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בודק .התובע הייצוגי בחר להימע מלקוט עמדה התומכת בעמדת התבעת או המתגדת לה.
דיווח לבית-המשפט בדבר ביצוע ההסכם
 .30עם השלמת ביצועו של הסכם זה תודיע התבעת לבית-המשפט שהיא ביצעה את ההסכם .התבעת
תפרט בהודעתה את הפעולות שבוצעו על ידה לפי ההסכם .להודעת התבעת יצורף תצהיר שייתן על
ידי עובד התבעת המכיר את העובדות הרלווטיות לביצוע ההסכם מידיעה אישית.
ויתור
 .31בכפוף לאישורו של הסכם זה על ידי בית המשפט הכבד ,התובע הייצוגי וכל חברי הקבוצה )וכל אחד
מהם( ,למעט מי שבית המשפט התיר לו לפרוש מהקבוצה ,מוותרים בזאת באופן בלתי חוזר ,סופי
ומוחלט כלפי התבעת ומי מטעמה על כל טעה ,דרישה ,זכות ,תביעה או עילה בקשר עם עייי הבקשה.
מעשה בית-דין
 .32מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  31לעיל ,עם אישור הסכם הפשרה על ידי בית המשפט הכבד יתגבש מעשה
בית-דין כלפי כל חברי הקבוצה ,למעט כל מי שבית המשפט התיר לו לפרוש מהקבוצה ,בכל עייי
הבקשה ,כך שלחברי הקבוצה לא תעמוד עוד כלפי התבעת כל עילה ,סעד ,טעה ,זכות ,דרישה או תביעה
בעייי הבקשה.
בודק
 .33במסגרת הבקשה לאישור הסכם הפשרה ,תבקש התבעת מבית המשפט הכבד שלא למות בודק
בהתאם להוראות סעיף  19לחוק ,מהטעמים שיפורטו בבקשה כאמור .התובע מותיר עיין זה לשיקול
דעתו של בית המשפט הכבד .מוסכם בין הצדדים כי ככל שבית המשפט הכבד יחליט על מיוי בודק
חרף הימוקים שיובאו ,התבעת לא תחויב לשאת בשכרו של המומחה בסכום העולה על₪ 100,000 -
)מאה אלף שקלים חדשים( בתוספת מע"מ כדין.
תאי מתלה
 .34הסדר הפשרה כפוף לאישור בית-המשפט בהתאם להוראות החוק .לא אושר הסדר הפשרה ככתבו
וכלשוו ,וכמקשה אחת ,על-ידי בית-המשפט מכל סיבה שהיא ,בפסק דין חלוט שאין עליו ערעור יבוטל
הסכם זה ,ובמקרה זה כל זכויות וטעות הצדדים כפי שהן עומדות בפי בית-המשפט במסגרת הדיון
בתובעה הייצוגית תישמרה ותעמודה כפי שהן ,כאילו לא עשה הסדר פשרה זה מעולם.
תאי מפסיק
 .35הצדדים קובעים בזאת את התאים הבאים כתאים מפסיקים המאפשרים לתבעת ,לפי שיקול דעתה,
להודיע על ביטול הסכם זה )"התאי המפסיק"() :א( אם יודיעו חמישים ) (50מחברי הקבוצה או יותר
לבית המשפט על רצום שלא יחול עליהם הסדר הפשרה ,ובית המשפט יתיר להם לצאת מהקבוצה ,או
)ב( אם יודיעו חמישים ) (50מחברי הקבוצה או יותר על רצום שלא להיכלל בקבוצה ,הכל לפי הוראות
סעיפים )18ו()19 ,ד() (2ו)11 -א( לחוק או )ג( במקרה שבו עילת התביעה הצפויה לחברי הקבוצה הייצוגית
שיצאה מתחולת ההסדר ,מכל סיבה שהיא ,באישור בית המשפט תוערך בסכום העולה על ₪ 100,000
אף אם כמות החברים מוכה מחמישי ) .(50בקרות אחד המקרים התבעת תהיה זכאית ,לפי שיקול
דעתה ,לבטל הסכם זה בתוך  14ימים מהמועד האחרון להגשת הודעות הקבוצה ביחס לתאים )א()-ג(,
וכל זכויות וטעות הצדדים כפי שהן עומדות בפי בית-המשפט במסגרת הדיון תישמרה ותעמודה כפי
שהן ,כאילו לא עשה הסדר הפשרה מעולם.

ספח 1
וסח הבקשה לאישור ההסכם שתוגש לבית המשפט הכבד

בבית-המשפט המחוזי
מחוז מרכז
בעיין:

ת"צ 53033-12-12
לפי כבוד השופט פרופ' עופר גרוסקופף

לוי מיכאל ,ת.ז046716932 .
ע"י ב"כ עוה"ד אברהם )אבי( רוקח וכן באמצעות ב"כ צומן,
רוקח ,לקרי ,פרידלר ושות' – חברת עורכי דין
מרח' פלאוט  ,10קריית המדע ,רחובות 76706
מען להמצאת כתבי בי-דין :גבעת ברר 60948
טל' ; 08-6640661 :פקס153-86640661 :
וכן באמצעות ד"ר שחר ולר ,עו"ד
מבית אמות משפט ,שד' שאול המלך  ,8תל אביב
טל' ; 073-718718 :פקס073-7181717 :
התובע הייצוגי;
גד-דפי זהב ,זאפ גרופ בע"מ ,ח.פ510503675 .
ע"י ב"כ עוה"ד ישראל פפר ו/או יוסי כהן ו/או אח'
ממשרד מיתר ליקווריק גבע לשם טל ושות' ,עורכי דין
מדרך אבא הלל סילבר  ,16רמת-גן 5250608
טל' ;03-6103100 :פקס03-6103111 :
התבעת;

בקשה לאישור הסדר פשרה
בית המשפט הכבד מתבקש בזאת לאשר את הסדר הפשרה המצורף לבקשה זו )להלן " -הסדר
הפשרה" או "ההסדר"( ,במסגרת ת"צ ) 53033-12-12להלן " -התובעה הייצוגית"( ,וזאת בהתאם
לסעיף  18לחוק תובעות ייצוגיות ,התשס"ו) 2006-להלן " -החוק" או "חוק תובעות ייצוגיות"(
ולתקה  12לתקות תובעות ייצוגיות ,התש"ע) 2010-להלן " -התקות" או "תקות תובעות
ייצוגיות"(.
למוחים בבקשה זו תהא אותה משמעות שיתה להם בהסדר הפשרה .ההדגשות בבקשה זו הוספו,
אלא אם אמר אחרת.

א.
.1

פירוט הבקשה לאישור הסדר הפשרה

בית המשפט הכבד מתבקש בזאת לאשר את הסדר הפשרה בתובעה הייצוגית ובתוך כך
להורות כדלקמן:
)א(

כי תפורסם הודעה בדבר הגשת בקשה זו ,לרבות תיאור תמציתי של ההסדר ,וזאת
בהתאם להוראת סעיף )25א() (3לחוק תובעות ייצוגיות ,בוסח המצורף להסדר הפשרה
כספח ) 1להלן " -ההודעה הראשוה"(;

)ב (

כי במסגרת ההודעה הראשוה יוזמו חברי קבוצת התובעים החפצים בכך להגיש לבית
המשפט הכבד ,בצירוף העתק לב"כ הצדדים בתוך  45ימים מיום פרסום ההודעה
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הראשוה ,ובדרך שתצוין בה ,התגדות להסדר הפשרה כאמור בסעיף )18ד( לחוק
תובעות ייצוגיות ,או הודעת פרישה בהתאם להוראת סעיף )18ו( לחוק תובעות ייצוגיות
)להלן " -הודעת פרישה"(;
)ג(

כי ההודעה הראשוה ,בקשה זו ,הסדר הפשרה ,וכן עותקים מכתבי הטעות המרכזיים
בהליכים מושא הסדר הפשרה ,יישלחו ליועץ המשפטי לממשלה ,בהתאם להוראות סעיף
)18ג( לחוק תובעות ייצוגיות ותקות )12ד( ו 16-לתקות;

)ד (

התבעת תבקש כי לא ימוה בודק בהתאם לסעיף )19ב() (1לחוק תובעות ייצוגיות ,וזאת
מן הטעמים שיפורטו בפרק ה' להלן .יצוין כי התובע הייצוגי מע מלקוט עמדה התומכת
בעמדת התבעת או המתגדת לה.

)ה(

כי בכפוף לאמור לעיל ,ובחלוף  45ימים ממועד פרסום ההודעה הראשוה ,יאשר בית
המשפט את הסדר הפשרה וייתן לו תוקף של פסק דין בתובעה הייצוגית ,ובמקביל יורה
על פרסום הודעה שייה לציבור בתוך  14ימים  -בשי עיתוים יומיים שיקבע כאמור
בסעיף )25א() (4לחוק בוסח המצורף להסדר כספח ) 3להלן " -ההודעה השייה"(;

)ו(

כי תתקבלה המלצות הצדדים ,כמפורט להלן ,בכל הוגע למתן גמול לתובע הייצוגי ושכר
טרחה לבאי כוחו ,בהתאם למפורט בפרק ו להלן.

ב.
.2

הרקע הדרש לבקשת אישור הסדר הפשרה

ביום  26.12.2012הגיש התובע הייצוגי כגד התבעת בקשה לאישור התובעה שבדון כייצוגית
)להלן – "בקשת האישור"( ,בה טען כי תאי ההתקשרות אשר מהיגה התבעת בהסכמיה עם
לקוחותיה המפרסמים באתר ) www.d.co.ilלהלן " -אתר החברה"( הקובעים תקופת
התקשרות מיימאלית אשר הלקוח איו יכול במהלכה לבטל את ההסכם מטעמי וחות היו
הסדר בלתי חוקי ,בין היתר מהסיבות שלהלן:
)א(

בהיותו מהווה הטעית צרכן בהתאם לחוק הגת הצרכן ,התשמ"א) 1981-להלן " -חוק
הגת הצרכן"(;

)ב (

בהיותו עומד בסתירה להוראות ביטול עסקת רוכלות המעוגות בחוק הגת הצרכן;

)ג(

בהיותו עומד בסתירה להוראות ביטול עסקת מתמשכת המעוגות בחוק הגת הצרכן;

)ד (

בהיותו פוגע באוטוומיה של הלקוח וגורם לעוגמת פש;

)ה(

בהיותו מהווה עשיית עושר שלא כדין וכח העובדה כי התבעת מטעה את לקוחותיה
וגורעת מהם מידע מהותי;

)ו(

בהיותו חלק מחוזה אחיד ולכן היו תאי מקפח בחוזה אחיד בהתאם להוראותיו של חוק
החוזים האחידים ,התשמ"ג) 1982-להלן " -חוק החוזים האחידים"(.
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.3

.4

ביום  1.5.2013הגישה התבעת תגובה לבקשת האישור האמורה ,בגדרה הכחישה ודחתה מכל
וכל את טעות התובע הייצוגי ,וביקשה לדחות את בקשת האישור משורה של טעמים ,ובהם,
בתמצית:
)א(

חוק הגת הצרכן איו חל בעיין דן שכן עסקין בלקוחות אשר רוכשים שירות המיועד
לשימוש שכולו עסקי ולא "אישי ,ביתי או משפחתי" כהגדרת לשון החוק.

)ב (

בהעדר תחולה לחוק הגת הצרכן ,אין מדובר בעסקת רוכלות כהגדרתה בחוק האמור,
ואף אין מדובר בעסקה מתמשכת.

)ג(

לתבעת זכות בסיסית וראשוה לעמוד על אכיפת הסכם ההתקשרות וכי איך מדובר
בתאי חריג או בזכות חריגה שכן כל עייה הוא קיום החוזה לתקופה מוסכמת וידועה
מראש.

)ד (

התבעת לא שללה את האוטוומיה של לקוחותיה שכן כתבה באותיות ברורות ,בסמוך
לחתימתו של הלקוח על טופס הסכם ההתקשרות כי לא תאפשר הפסקה של ההתקשרות
לפי תום תקופת ההתחייבות .התבעת הציגה את התאי האמור בכתב באופן ברור,
מודגש ,גלוי ומפורש ,כך שלקוחותיה ידעו אודותיו עוד בטרם ההתקשרות.

)ה(

טעתו של התובע הייצוגי ,המבוססת על עשיית עושר ולא במשפט ,משוללת כל יסוד שכן
כל שגבתה התבעת מאת התובע הייצוגי ויתר לקוחותיה עשה מכוח זכות זכות חוזית
חוקית ,תקפה ובת-אכיפה אשר איה עומדת ביגוד להוראות הדין וסמכת על התרופה
הראשוה במעלה בדיי החוזים – זכות האכיפה.

)ו(

תקופת ההתקשרות שקבעה על לקוחות התבעת אים בבחית "תאי מקפח בחוזה
אחיד" מהטעמים הבאים :תקופת התקשרות משתה ממקרה ומקרה ,קבעת בכל
התקשרות כתוצאה מדין ודברים בין ציג המכירות ללקוח ואיה מוכתבת מראש ולפיכך
כלל אין מדובר ב"תאי בחוזה אחיד" ,כהגדרתו בחוק החוזים האחידים .וסף על כך,
התקופה המשתה ממקרה למקרה והחובה לקיים את שסוכם אים מהווים "תאי
מקפח" על פי ההלכה הפסוקה; סעיפי ההתחייבות הם בכל מקרה ,ומכל בחיה שהיא,
תאי מסחרי מקובל ולגיטימי ,שהיו תוצאה של משא ומתן בין התבעת לבין לקוחותיה,
ובחר על ידי כל אחד מהלקוחות בהתאם לשיקוליו העסקיים במשא ומתן חופשי ללא כל
כפיה ואוס.

ביום  11.5.2014אישר כב' השופט עופר גרוסקופף את בקשת האישור כאשר עילת התביעה בגיה
אושרה התובעה כייצוגית היה אחת :ההסדר בהזמה לרכישת פרסום באתר החברה שהיה
לתקופה מיימאלית העולה על  12חודשים המוע מלקוחות התבעת לבטל את ההתקשרות
במהלך תקופת ההתקשרות המיימאלית לאחר שחלפו  12חודשים מתחילת ההתקשרות מהווה
תאי מקפח בחוזה אחיד )להלן " -החלטת האישור"( .יתר העילות דחו על ידי בית המשפט
הכבד במסגרת החלטת האישור.
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.5

בחודש יואר  ,2015בהמלצתו של בית המשפט הכבד ,יסו הצדדים להל מגעים לשם גיבוש
פשרה בייהם ,ובתוך כך פו הצדדים להליך גישור בפי כב' השופט בדימוס ד"ר עמירם בימיי.
הליך הגישור שהיה מעמיק ,יסודי וארוך לא צלח וההליך בבית המשפט המשיך כסדרו.

.6

במסגרת ההליך המשפטי ובמהלך הגישור התקיים הליך מקיף של גילוי מסמכים מפורט ויתוח
תוים מעמיק ,במסגרתו גילתה התבעת לתובע הייצוגי עשרות אלפי מסמכים ואין ספור
תוים ובהם :הזמות פרסום שחתמו עם התבעת בתקופה הרלווטית לתובעה הייצוגית
שתקופת ההתקשרות במסגרתן עולה על שים-עשר חודשים; דו"ח אקסל המרכז את מלוא
הזמות הפרסום שחתמו עם התבעת בתקופה הרלווטית לתובעה שתקופת ההתקשרות
במסגרתן היה עד לשים-עשר חודשים; המסמכים הרלווטיים לבקשות היתוק שהתקבלו בין
התאריכים  11.12.2010-31.12.2015ביחס להזמות פרסום שתקופת ההתקשרות במסגרתן עולה
על שים עשר חודשים; מסמכי ההלת החשבוות הרלווטיים לקבוצה הייצוגית; מחירוים;
טבלת החות והטבות; תוים כספיים של התבעת )שמסרו חרף החלטת בית המשפט שהתירה
לתבעת שלא למסור אותם( ועוד תוים רבים.

.7

בוסף ,במסגרת ההליך הוגשו תצהירי עדות ראשית מטעם הצדדים :מטעם התובע הייצוגי
הוגשו ששה תצהירי עדות ראשית וחוות דעת מומחה חשבואי; מטעם התבעת הוגשו תצהיר
עדות ראשית וחוות דעת מומחה חשבואי.

.8

בימים  24.1.2017ו 31.1.2017 -התקיימו הליכי הוכחות בפי בית המשפט הכבד ,במסגרתם
חקרו בחקירות ארוכות ומקיפות המצהירים מטעם הצדדים כמו גם המומחים החשבואיים.

.9

בסיום הליכי ההוכחות כאמור הציע בית המשפט הכבד לצדדים לבחון בשית את האפשרות
לסיים את ההליך בפשרה .בהמלצתו של בית המשפט הכבד ,יהלו הצדדים ,באמצעות עורכי
דים ,משא ומתן בסופו הגיעו לעקרוות פשרה שיאפשרו לסיים את התובעה הייצוגית בפשרה.

.10

בימים  26.2.2017ו 29.3.2017 -התקיימו שתי ישיבות קדם משפט במסגרתן הציגו הצדדים לבית
המשפט הכבד את עקרוות הפשרה שהושגו על ידם כמו גם את הושאים שטרם סוכמו,
ובהכוותו וסיועו של בית המשפט הכבד ,גיבשו הצדדים עקרוות מוסכמים להסדר פשרה.

.11

לאחר ששקלו הצדדים את מלוא השיקולים העומדים בפיהם ,ובכלל זה ,סיכויי התביעה;
העובדה שהתבעת טועת כי החלטת האישור היה חדשית וטרם בחה על-ידי בית המשפט
העליון; ועלויות יהול ההליך ,הגיעו הצדדים למסקה כי על אף העובדה שכל צד מאמין בצדקת
טעותיו ,הרי שבאיזון הסיכוים והסיכויים שביהול ההליכים ,הדרך היעילה וההוגת בסיבות
העיין היא לסיים את ההליך בפשרה מוסכמת ,וזאת מבלי להודות באחריות ו/או בחבות כלשהן
ו/או בטעה כלשהי שטעה כגד התבעת במישרין או בעקיפין במסגרת ההליך.

.12

להלן יפורטו עיקרי הסדר הפשרה שחתם כאמור בין הצדדים ,אשר אישורו של בית המשפט
הכבד וביצועו ,יביא לסיום ההליך כגד התבעת ,הכל כמפורט בהסדר.
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ג.

עיקרי הסדר הפשרה

ג) .(1הגדרת הקבוצה
.13

בשים לב להחלטת האישור ,הקבוצה הייצוגית היה לקוחות התבעת אשר התקשרו עם
התבעת בהסכם התקשרות לתקופת התקשרות מיימאלית העולה על  12חודשים החל מיום
 11.12.2010ועד ליום ) 11.5.2014להלן " -הקבוצה הייצוגית"(.

ג) .(2הפיצוי
.14

התבעת תפצה את חברי הקבוצה הראשוה ,השייה והשלישית כמפורט להלן ,בפיצוי כספי
כולל בסך של ) ₪ 3,400,000שלושה מיליון וארבע מאות אלף שקלים חדשים( בתוספת מע"מ
אשר ישולם בהתאם לאמור להלן:
)א(

הקבוצה הראשוה :לקוחות אשר מהווים חלק מחברי הקבוצה הייצוגית ואשר פו
לתבעת בבקשה לבטל באופן חד צדדי את הזמת הפרסום במהלך תקופת ההתקשרות
המיימאלית ,סורבו על ידי התבעת ,לא קיבלו את שירותי התבעת במהלך תקופת
ההתקשרות והמשיכו לשלם את התמורה שוא הזמת הפרסום.
התבעת תחדל מביצוע כל פעולת גבייה בקשר עם חובות חברי הקבוצה הראשוה אשר
עומדים על סך של ) ₪ 1,308,068מיליון ושלוש מאות ושמוה אלף וששים ושמוה שקלים
חדשים( ותמחל על חובות אלו .בוסף ,התבעת תשיב לחברי הקבוצה הראשוה סך של
) ₪ 370,997שלוש מאות שבעים אלף ותשע מאות תשעים ושבע שקלים חדשים( .סכום
הפיצוי כאמור מהווה השבה מלאה של הכספים שגבו על ידי התבעת מלקוחות קבוצה
זו.
סכום הפיצוי שייתן לכל לקוח המה בקבוצה הראשוה יהא שווה לסכום שגבה מכל
לקוח בקבוצה זו בהתאם לרישומי התבעת במערכותיה הממוחשבת.

)ב (

הקבוצה השייה :לקוחות אשר מהווים חלק מחברי הקבוצה ואשר פו לתבעת בבקשה
לבטל באופן חד צדדי את הזמת הפרסום במהלך תקופת ההתקשרות המיימאלית,
סורבו על ידי התבעת ,המשיכו לקבל את שירותי התבעת במהלך תקופת ההתקשרות
המיימאלית ,ובתום התקופה כאמור חדלו מלהיות לקוחות התבעת.
התבעת תפצה את חברי הקבוצה השייה בסך של ) ₪ 1,451,759מיליון וארבע מאות
וחמישים ואחת אלף ושבע מאות חמישים ותשעה שקלים חדשים( .לפי הבדיקה שערכה
התבעת ,סכום זה מהווה  80%מסך הגבייה שבמחלוקת שגבתה מלקוחות קבוצה זו.
סכום הפיצוי שייתן לכל לקוח המה בקבוצה השייה יחושב בהתאם לוסחה הבאה:
סכום ההתקשרות של לקוח פלוי בקבוצה זו A -
הסכום הכולל של מלוא ההתקשרויות של חברי הקבוצה B -
סכום הפיצוי הכולל אותו זכאית הקבוצה לקבל בהתאם לאמור להלן C -
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סכום הפיצוי ללקוח = A/B x C
)ג(

הקבוצה השלישית :לקוחות אשר מהווים חלק מחברי הקבוצה ואשר פו לתבעת
בבקשה לבטל באופן חד צדדי את הזמת הפרסום במהלך תקופת ההתקשרות
המיימאלית ,סורבו על ידי התבעת ,המשיכו לקבל את שירותי התבעת במהלך תקופת
ההתקשרות המיימאלית ,ובתום התקופה המיימאלית המשיכו להיות לקוחות התבעת.
התבעת תפצה את חברי הקבוצה השלישית בסך של ) ₪ 269,176מאתיים וששים ותשע
אלף ומאה ושבעים וששה שקלים חדשים(.
סכום הפיצוי שייתן לחברי קבוצה השלישית יחולק באופן שווה בין כל חברי קבוצה זו.

ג) .(3האפשרות להציע זיכוי לרכישת מוצרים חלף פיצוי כספי
.15

התבעת תהא רשאית להציע לכל אחד מחברי הקבוצה לבחור ,בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי ,בין
החלופות הבאות (1) :לקבל את סכומי הפיצוי בכסף בהתאם לאמור בסעיף  14לעיל או ) (2לקבל
זיכוי לרכישת מוצרים באתר החברה ,בסכום השווה ל 150%-מהסכום אותו זכאי אותו חבר
קבוצה לקבל בהתאם לאמור בסעיף  14לעיל )להלן – "זיכוי לרכישת מוצרים"(.

.16

הזיכוי לרכישת מוצרים יהא תקף למשך  24חודשים ממועד שליחתו לחבר הקבוצה.

.17

המוצרים שיירכשו מכוח הזיכוי לרכישת מוצרים יתומחרו על ידי התבעת בהתאם למחיר
מחירון אפקטיבי ההוג בעסקאות החתמות בפועל ,קרי ,מחיר המחירון בהפחתת ההחות
ההוגות אצל התבעת באותה עת.

ג) .(4הסדרה עתידית
.18

בכפוף לאישור הסדר הפשרה ,התבעת מתחייבת בזאת כי עד לחודש מרץ  2020כל הזמות
הפרסום באתר החברה אשר תהייה לתקופה מיימאלית העולה על  12חודשים יכללו את מגון
ההתקשרות ומגון הביטול הבא:
)א(

הלקוח לא יהא זכאי להודיע באופן חד צדדי על סיום ההתקשרות בטרם יחלפו 12
חודשים של התקשרות בתשלום ]אשר ייספרו החל מהתשלום החודשי הראשון של
הלקוח עבור ההתקשרות[.

)ב (

בגין סיום התקשרות ,על פי הודעת לקוח שעל פיה תסתיים ההתקשרות בפועל החל
מהחודש ה 13-ועד לתום החודש ה 24-להתקשרות ישלם הלקוח דמי יציאה בסך של
 16.6%מיתרת התמורה שותרה לתשלום ממועד סיום ההתקשרות בפועל ועד לתום
התקופה המיימאלית שקבעה בהזמת הפרסום.

)ג(

בגין סיום התקשרות ,על פי הודעת לקוח שעל פיה תסתיים ההתקשרות בפועל החל
מהחודש ה 25-ועד לתום החודש ה 36-להתקשרות ישלם הלקוח דמי יציאה בסך של
 8.3%מהיתרה שותרה לתשלום עד לתום התקופה המיימאלית שקבעה בהזמת
הפרסום.
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.19

)ד (

התבעת תציין בהזמות הפרסום את התאים העסקיים של ההתקשרות; התשלומים
שיש לשלם על פי ההזמה; את תקופת ההתקשרות המיימאלית של ההזמה; וכן את
מחיר השירותים בהתקשרויות שאין כרוכות בהתחייבות הלקוח לתקופת התקשרות
מיימאלית ככל שתהייה התקשרויות כאלה באותה העת.

)ה(

למען הסר ספק יובהר כי התבעת לא תבצע בשום מקרה התקשרות לתקופה העולה על
 36חודשים.

)ו(

אין בהגבלות האמורות כדי לגרוע מזכויות הצדדים לסיום ההתקשרות מכוח סעדים
ותרופות התוים למי מהם על פי כל דין.

)ז (

מובהר כי חודשים בהם יתו שירותים ללא חיוב לא יובאו במיין תקופות ההתקשרות
הקובות לעיל.

)ח(

התבעת לא תאריך את משך ההודעה המוקדמת שעל לקוח למסור לצורך סיום
ההתקשרות מעבר להוג בין התבעת לבין לקוחות שאים בתקופת התקשרות
מיימאלית.

)ט(

התבעת תפעל כאמור לעיל ,כל עוד החקיקה ו/או ההלכה הפסוקה לא יקבעו התהלות
אחרת ,מקלה או מכבידה ,ביחס להתקשרות בהסכמים לתקופה העולה על  12חודשים,
וככל שייקבעו כללים אחרים כאמור התבעת תהא רשאית לפעול על פיהם אף אם לא
יהא בהם כדי לחייבה בהכרח לשות את דרך פעולתה הקבועה בהסכם.

ההסדרה העתידית המובאת לעיל מיטיבה עם חברי הקבוצה הייצוגית כולה כמו גם עם יתר
לקוחותיה של התבעת המפרסמים ו/או יפרסמו באתר החברה.

ג) .(5דיווח לבית-המשפט בדבר ביצוע ההסכם
.20

עם השלמת ביצועו של הסכם זה תודיע התבעת לבית-המשפט שהיא ביצעה את ההסכם.
התבעת תפרט בהודעתה את הפעולות שבוצעו על ידה לפי ההסכם .להודעת התבעת יצורף
תצהיר שייתן על ידי עובד התבעת המכיר את העובדות הרלווטיות לביצוע ההסכם מידיעה
אישית.

ג) .(6ויתור וסילוק; מעשה בית דין
.21

אישור הסדר הפשרה על ידי בית המשפט יוצר ויתור וסילוק מלאים ,מוחלטים ובלתי חוזרים
של כל אחד מחברי הקבוצה הייצוגית כגד התבעת ,ביחס לעייי התובעה הייצוגית כפי
שהוגדרו בהסדר הפשרה ,בתובעה ובהחלטת האישור.

.22

עם אישור הסדר הפשרה על ידי בית המשפט לחברי הקבוצה הייצוגית ומי מטעמם לא תעמוד
עוד כל תביעה ו/או טעה ו/או זכות ו/או דרישה מכל מין ו/או סוג שהוא הוגעים לעייי
התביעות ,כגד התבעת .כל זאת ,למעט מי מחברי הקבוצה הייצוגית שביקש מבית המשפט,
ובית המשפט התיר לו ,כאמור לעיל ,לצאת מן הקבוצה שעל חבריה חל ההסדר.
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ג) .(7אישור בית המשפט – תאי מתלה
.23

הסדר הפשרה כפוף לאישור בית-המשפט בהתאם להוראות החוק .לא אושר הסדר הפשרה
ככתבו וכלשוו ,וכמקשה אחת ,על-ידי בית-המשפט מכל סיבה שהיא ,בפסק דין חלוט שאין עליו
ערעור יבוטל הסכם הפשרה  ,ובמקרה זה כל זכויות וטעות הצדדים כפי שהן עומדות בפי בית-
המשפט במסגרת הדיון בתובעה הייצוגית תישמרה ותעמודה כפי שהן ,כאילו לא עשה הסדר
פשרה זה מעולם.

ג) .(8ביטול ההסדר
.24

בקרות אחד האירועים הבאים) :א( הודיעו למעלה מחמישים ) (50מחברי הקבוצה הייצוגית
לבית המשפט על רצום שלא יחול עליהם הסדר הפשרה ,ובית המשפט יתיר להם לצאת
מהקבוצה או )ב( הודיעו למעלה מחמישים ) (50מחברי הקבוצה על רצום שלא להיכלל בקבוצה,
הכל לפי הוראות סעיפים )18ו()19 ,ד() (2ו)11 -א( לחוק או )ג( במקרה שבו עילת התביעה הצפויה
לחברי הקבוצה הייצוגית שיצאה מתחולת ההסדר ,מכל סיבה שהיא ,באישור בית המשפט
תוערך בסכום העולה על ) ₪ 100,000מאה אלף שקלים חדשים( אף אם כמות החברים מוכה
מחמישים ) ,(50התבעת תהיה זכאית ,לפי שיקול דעתה ,לבטל הסכם זה בתוך  14ימים מהמועד
האחרון להגשת הודעות הקבוצה ביחס לתאים )א()-ג( ,וכל זכויות וטעות הצדדים כפי שהן
עומדות בפי בית-המשפט במסגרת הדיון תישמרה ותעמודה כפי שהן ,כאילו לא עשה הסדר
הפשרה מעולם.

ד.
.25

הטעמים המצדיקים את אישור הסדר הפשרה

הצדדים סבורים כי בהתחשב במכלול סיבות התובעה דא ,הסדר הפשרה המוגש לאישור בית
המשפט הכבד מהווה הסדר "ראוי ,הוגן וסביר בהתחשב בעיים של חברי הקבוצה" כאמור
בסעיף )19א( לחוק ,והכל כפי שיפורט להלן.

ד) .(1מאזן הסיכוים והסיכויים בהליך
.26

לדידה של התבעת עומדות לה טעות הגה טובות ומשמעותיות המשליכות על סיכויי ההליך.
טעות אלה פורטו בהרחבה בכתבי הטעות שהוגשו עד כה ,וקיים סיכוי לא מבוטל שבית
המשפט יקבלן .התבעת טועת כי הקביעות המקדמיות בהחלטת האישור חדשיות ופורצות
דרך וטרם בחו בבית המשפט העליון .התוצאות הגזרות מהחלטת האישור ,היה וייתן פסק
דין על פיה ,מגבילות את חופש החוזים בין עוסקים ואת זכות האכיפה של תקופת התקשרות
שאיה חריגה בין עוסקים וזאת חרף העובדה שאין מדובר בתקופת התקשרות שהוכתבה מראש
לכלל הלקוחות .מדובר בשאלה עקרוית ויסודית המחייבת בחיה מעמיקה ורחבה תוך מיצוי
ההליכים.

.27

אף שבית המשפט אישר את התובעה כייצוגית במסגרת החלטת האישור ,אין פירושו של דבר
בהכרח כי בית המשפט היה מקבל גם את התביעה עצמה ,וזאת בשים לב ,בין היתר ,לדין הקיים
בישראל ,לרמת ההוכחה השוה הדרשת לצורך הוכחת התביעה עצמה ,לראיות שהוצגו על ידי
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הצדדים במסגרת ההליך ,ולממצאים שעלו במסגרת דיוי ההוכחות שהתקיימו ,אשר עשויים
לשפוך אור שוה על תמות המצב כפי שהצטיירה בשלב החלטת האישור ,ולהביא למסקה
סופית שוה מזו אליה הגיע בית המשפט הכבד בהחלטה כאמור.
.28

לדידו של התובע ,על אף שסיכויי התובעה להתקבל הם גבוהים ,ועל אף שמדובר בתובעה
שאושרה כייצוגית ,הרי שבסיבות העיין בשים לב לשיעור הפיצוי הכספי המשמעותי המוסכם
בין הצדדים ולהסכמת התבעת לשיוי עתידי ביחס לתקופת הכבילה החוזית ,ראה כי מתייתר
הצורך בהכרעה שיפוטית ויש לבכר סיום ההליך בדרך של הסדר פשרה.

ד) .(2חברי הקבוצה זוכים לפיצוי בסכום משמעותי
.29

הצדדים סבורים כי הסדר הפשרה היו ראוי ,הוגן וסביר גם מבחית הפיצוי המוצע במסגרת
ההסדר.

.30

אמם ,סכום התובעה הייצוגית הועמד על ידי התובע הייצוגית על סך של  .₪ 66,040,000ואולם
סכום זה איו אלא אומדן של התובע הייצוגי אשר היה מבוסס מחוסר ידיעה על החות
עובדתיות שגויות מעיקרן ,ובין היתר ,החה כי עסקין ב 3,000-לקוחות; החה כי סכום הפיצוי
צריך להיות מחושב לפי התקשרות ל 12-חודשים; והחה כי דמי ההתקשרות עם כל אחד
מהלקוחות עומדים על סך של .₪ 1,600

.31

ביגוד לאומדן הבלתי מבוסס כאמור ,הרי שבמסגרת ההליך הוצגו על ידי התבעת תוי אמת,
שגולו לתובע הייצוגי ואף ותחו על ידו ,לפיהם סכום הגביה שבמחלוקת מחברי הקבוצה
הייצוגית עומד על כ – ) ₪ 6,000,000ששה מיליון שקלים חדשים(.

.32

ויובהר ,סכום החשיפה האמור מהווה את מלוא הסכום שגבתה התבעת מכלל לקוחות הקבוצה
הראשוה ,השייה והשלישית החל ממועד בקשתם לבטל את הסכם ההתקשרות או החל מתום
 12חודשים ,המאוחר מביהם ,וזאת מבלי לקזז מסכום זה כל סכום שייתכן שראוי לקזזו,
לרבות ,בגין השירות שיתן ללקוחות אלו על ידי התבעת או בגין הטבות שיתו ללקוחות אלו
הן בדמות של מוצרי פרסום באתרי התבעת והן בדמות מוצרים שרכשו עבורם מצדדים
שלישיים.

.33

בסיבות המתוארות הסכימו הצדדים כי הפיצוי שיועק לקבוצה לא יהיה אחיד אלא ייקבע
כדלקמן:
)א(

חברי קבוצה שביקשו להפסיק את ההתקשרות ,התבעת דחתה את בקשתם והם הפסיקו
את התשלום וכתוצאה מכך התבעת הגישה גדם הליכי גבייה יקבלו פיצוי המתבטא
בוויתור מלא של התבעת על תביעתה כלפיהם ,ובוסף ,החזר מלא של הסכומים שיגבו
מהם ,כלומר :חברי קבוצה אלה מקבלים פיצוי מלא )פסקה )14א( לעיל(.

)ב (

חברי קבוצה שביקשו להפסיק את ההתקשרות ,בקשתם דחתה על ידי התבעת ולכן הם
המשיכו לקבל שירות ולשלם עבורו עד תום התקופה החוזית – יקבלו השבה של 80%
משיעור התשלום השוי במחלוקת )פסקה )14ב(לעיל(.
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)ג(

חברי קבוצה שביקשו להפסיק את ההתקשרות ,בקשתם דחתה על ידי התבעת ולבסוף
חידשו את ההתקשרות עם התבעת לאחר תום התקופה החוזית יקבלו שיעור השבה מוך
יחסית .זאת ,על בסיס הערכת באי-כוח הקבוצה שלפיה העילה של חברי קבוצה אלה
לפיצוי ממוי פחותה בעוצמתה בהשוואה לזו של חברי קבוצה שביקשו להפסיק את
ההתקשרות ואכן לא חידשו אותה עם חלוף התקופה החוזית.

.34

סך כל הפיצוי שייתן לחברי הקבוצה הוא כאמור לעיל ) ₪ 3,400,000שלושה מיליון וארבע
מאות אלף שקלים חדשים( ,ובשים לב לאמור לעיל הצדדים סבורים שמדובר בפיצוי סביר ,ראוי
והוגן.

.35

מובן ,כי יש לתת משקל גם לכך שככל שיאושר הסדר הפשרה הרי שחברי הקבוצה הייצוגית יהיו
זכאים לסכום הפיצוי באופן וודאי ויקבלוהו תוך זמן קצר ,בעוד שאם ההליך יתהל עד תום,
הקבוצה הייצוגית תהא זכאית לקבל פיצוי ,אם בכלל ,עוד זמן רב ,רק לאחר שיתהל ההליך
כולו ,ואולי אף הליכי ערעור )ראה ת"צ )תל אביב(  37908-11-12פרילוק  'קול החזקה בע"מ
)פורסם בתקדין (8.12.2015 ,בפסקה ) 59להלן " -עיין פרילוק"(.

ד) .(3הסדר הפשרה מעגן הסדרה התהגותית עתידית המיטיבה עם כלל ציבור הלקוחות
.36

לצד הפיצוי הכספי המשמעותי היתן לחברי הקבוצה ,הסדר הפשרה כולל הסדרה התהגותית
עתידית המייצרת מגון פשוט ,הוגן וודאי לביטול הסכם ההתקשרות עם התבעת .הסדרה זו
מיטיבה עם הקבוצה הייצוגית כמו גם עם יתר לקוחותיה של התבעת בהווה ובעתיד.

.37

בסיבות אלו ,הצדדים סבורים כי הסדר הפשרה היו הוגן ,ראוי וסביר גם ביחס להסדרה
ההתהגותית העתידית.

ה.

פטור ממיוי בודק

.38

התבעת סבורה כי בסיבות העיין לא דרש מיוי בודק לפי סעיף )19ב( לחוק תובעות
ייצוגיות .לאור הימוקים המפורטים להלן ,סבורים הצדדים כי אין בעייו טעמים עיייים
הדורשים מיוי בודק; כי בפי בית המשפט הכבד פרושה מלוא המסכת העובדתית והמשפטית
הדרשת לשם אישור הסדר הפשרה; וכי בודק ,מעבר להיותו בלתי דרש ,יגזול משאבים רבים
וידחה את מועד ביצוע הפשרה.

.39

ראשית ,במקרה זה ,הבדיקה הדרשת איה בדיקה כלכלית .בית המשפט דרש להעריך את
סיכויי וסיכוי התביעה ,ומלאכה זו מסורה ממילא לבית המשפט ,ולו בלבד.

.40

דגיש כי במקרה שלפיו השאלות המרכזיות שעל בית המשפט יהיה לבחון בהערכתו את סיכויי
וסיכוי התובעה הייצוגית הן שאלות משפטיות בעיקרן שעיין ,בין היתר ,בחוקיותו של הסדר
שאיו מאפשר ביטול הסכם התקשרות במהלך תקופת ההתקשרות המיימאלית הראשוה
המוסכמת בין הצדדים להסכם ובהערכת הראיות שהוצגו בפי בית המשפט .בסיבות אלו,
לבודק חיצוי אין ,אפוא ,כל יתרון במתן פרשות משפטית או בהערכת משקלן של ראיות.
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.41

שית ,הפשרה שוא בקשה זו גובשה לאחר שהתובעה הייצוגית והלה כמעט במלואה )למעט
הגשת סיכומים מטעם הצדדים( ,ובכלל זה:
)א(

התקיים הליך גישור בפי כב' השופט בדימוס ד"ר עמירם בימיי .הליך הגישור היה
מעמיק ,יסודי וארוך ובמסגרתו התבעת הציגה לתובע הייצוגי תוים ומסמכים רבים.

)ב (

התקיים הליך גילוי מסמכים רחב ביותר במסגרתו השקיעה התבעת משאבים רבים
ומאות שעות עבודה באיסוף ,מיון ,ויתוח מעמיק של המסמכים שגילויים דרש ידי
התובע הייצוגי .בין היתר העבירה התבעת לעיוו של התובע הייצוגי את מלוא הזמות
הפרסום הרלווטיות לחברי הקבוצה; את מלוא בקשות היתוק שהתקבלו אצל התבעת
מחברי הקבוצה; את מסמכי ההלת החשבוות הרלווטיים לתובעה הייצוגית; תוים
כספיים של התבעת שמסרו חרף החלטת בית המשפט שהתירה לתבעת שלא למסור
אותם.

)ג(

הצדדים הגישו תצהירי עדות ראשית וחוות דעת מומחים חשבואיים.
יצוין בהקשר זה ,כי עיון בתצהיר העדות הראשית שהגישה התבעת באמצעות חשב
החברה ,מר אריאל מסורי ,אשר היו רואה חשבון בהכשרתו ובסיוו ,מלמד ,בין היתר,
על הבדיקות והיתוחים המקיפים והיסודיים שביצעה התבעת ביחס לתוים
הרלווטיים לתובעה הייצוגית .במסגרת התצהיר כאמור הציגה התבעת את התוים
הכמותיים בדבר הזמות הפרסום הרלווטיות לתובעה הייצוגית; את הרכב הקבוצה
הייצוגית; את התוים בדבר בקשות ביטול הזמות הפרסום שהתקבלו אצל התבעת;
את הסכומים שגבו מחברי הקבוצה הייצוגית החל מתום  12חודשי התקשרות או ממועד
הבקשה לביטול הזמת הפרסום )המאוחר מבייהם(; וכן את ההטבות שהעיקה התבעת
לחברי הקבוצה הייצוגית.
תצהיר העדות הראשית שהוגש מטעם התבעת מצורף להסדר הפשרה ומסומן כספח
"."6

)ד (

התקיימו הליכי חקירות מקיפים במסגרתם חקרו העדים והמומחים מטעם הצדדים.

.42

השלב המתקדם ביותר בו מצוי הליך התובעה הייצוגית כמו גם העובדה כי בפי בית המשפט
הכבד פרושה מלוא התשתית העובדתית והמשפטית הדרשת לצורך הערכת הסיכוי והסיכון,
מתיירים הלכה למעשה את הצורך במיוי בודק חיצוי.

.43

פה לעיין זה לדבריו של בית המשפט הכבד בעיין פרילוק במסגרתו עמד בית המשפט על
הסיבות בהן מתייתר הצורך במיוי בודק ,כדלקמן:
"הבקשה לאישור הסכם פשרה הוגשה לבית המשפט בשלב מתקדם
ביותר של ההליך ,בשלב שבו בפי בית המשפט חשפו כלל טעות
הצדדים ,הן המשפטיות והן העובדתיות ,במסגרת כתבי טעות מפורטים
וארוכים ,התהלו דיוי הוכחות במסגרתם חקרו כמעט כל העדים
)למעט עד אחד( וכלל המומחים מטעם הצדדים ובפי בית המשפט עמדה
תשתית כמעט מלאה לצורך הערכת סיכויי הבקשה לאישור והסיכוים
והסיכויים בפיהם עומדים הצדדים .מצב דברים זה איו דומה כלל
ועיקר למצב שבו מוגשת בקשה לאישור הסכם פשרה בשלב התחלתי של
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ההליך בו בפי בית המשפט לא מצויים דיי תוים בכדי לגבש הערכה
בדבר סיכוייו .עוד חשוב לציין ,כי במקרה דן בית המשפט הוא שהציע
לצדדים ,במסגרת דיון אשר התקיים בפיו ,לבחון את האפשרות להגיע
למתווה של פשרה ,תוך שהצביע בפיהם על הקשיים המוחים בפיי כל
אחד מהצדדים במסגרת ההליך ,וזאת כאמור לאחר שהוחה בפיו כמעט
מלוא המסכת העובדתית והמשפטית הרלווטית".
.44

שלישית ,כאמור ,הליך הפשרה גובש בהכוותו ובסיועו של בית המשפט הכבד ,זאת לאחר
שוהל מלוא הליך ההוכחות שאפשר לצדדים להציג את מלוא ראיותיהם כמפורט לעיל ,כך
שבית המשפט יכול היה להתרשם מהם באופן ישיר.

.45

בסיבות אלו ,מתייתר הצורך במיוי בודק חיצוי שכן הטעמים העיקריים למיויו של בודק
כאמור ,ובהם ,החשש מקיומה של קויה בין התובע הייצוגי לבין התבעת והחשש כי לא
תישמרה כראוי טובת הקבוצה הייצוגית ,אים קיימים.

.46

יפים לעיין זה דבריה של כבוד השופטת א' פרוקצ'יה בעיין רע"א  8479/02ד"ר תמר סבו '
רשות שדות התעופה בישראל )בו) (15.12.08 ,להלן " -הלכת סבו"( העומדת על הטעם
להימעות משימוש בפרוצדורות הקבועות בסעיפים  19- 18לחוק התובעות הייצוגיות ,כדלקמן:
"תכליתו של ההסדר החקיקתי בסעיפים  18-19לחוק ועדה בבסיסה
למוע קויה בין התובע המייצג את הקבוצה לבין התבע ,וזאת על
חשבון חברי הקבוצה בהליך הייצוגי .חשש זה איו קיים במקום
שהפשרה היה פרי הצעתו של בית המשפט ,היתת על בסיס היכרות
מעמיקה של מכלול תוי העיין".

.47

רביעית ,הפסיקה הכירה זה מכבר בכך שמיוי בודק חיצוי עשוי לטרפד את האפשרות לגבש
הסדר פשרה ,זאת בשל העלויות הכבדות הכרוכות במיויו ,המושתות על כתפי הצדדים
לתובעה מעבר לעלויות בהן שאו עד לאותו שלב.

.48

דברים אלו כוים במקרה דן ביתר שאת ,שכן הוצאותיהם של הצדדים גבוהות ממילא וכח
השלב המתקדם בו מצוי ההליך ,כאמור לעיל ,לאחר הגשת כתבי הטעות ,הגשת הראיות וחוות
דעת מומחים ,ויהול הליכי חקירות .יתרה מכך ,התבעת השקיעה תשומות רבות מאוד באיסוף,
מיון ויתוח התוים הרלווטיים הן בשלב גילוי המסמכים והן במסגרת הגשת התצהירים
מטעמה .היעדר ההצדקה במיוי בודק מן הצד אחד ,והעלויות הכבדות הוספות שיוטלו במקרה
של מיוי בודק מן הצד השי ,מובילים אף הם למסקה כי מיוי הבודק יהא לא סביר בסיבות
דן ועלול לטרפד את הסכם הפשרה.

.49

ראה בעיין זה את בש"א )ת"א(  3058/07ארגס  'תובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית
) ;13.9.2009פורסם ב"בו"(:
"מיויו של בודק על ידי בית משפט מגלגל על הצדדים עלויות כבדות
ביותר הן של זמן והן של כסף – באופן שלא בכל מקרה התועלת הצומחת
מן המיוי עולה על העלות שלו .במילים אחרות ,ישם מקרים שבהם
העלויות הכרוכות במיוי בודק עלולות לטרפד הוצאה לפועל של הסדרי
פשרה ראויים ,יעילים ורצויים הן עבור קבוצת התובעים והן עבור
הציבור בכללותו."...

- 13 -

.50

חמישית ,מיוי בודק שיבחן מבראשית את מלוא התוים העובדתיים שהוצגו זה מכבר בפי
בית המשפט הכבד יאריך את ההליך ויעכב באופן משמעותי את הוצאתו לפועל של הסדר
הפשרה.

.51

לאור הטעמים המוזכרים לעיל ,ווכח הוראות סעיף  19לחוק תובעות ייצוגיות ,על מת לייעל
את הדיון ,לקדמו ,ולהביא לפתרון שייטיב עם הלקוחות ,התבעת סבורה כי יש לקבוע כי
בעייו לא ימוה בודק .התובע הייצוגי בחר שלא להביע עמדה המתגדת לעמדת התבעת או
התומכת בה .במסגרת הבקשה לאישור הסכם הפשרה ,תבקש התבעת מבית המשפט הכבד
שלא למות בודק בהתאם להוראות סעיף  19לחוק ,מהטעמים שיפורטו בבקשה כאמור .התובע
מותיר עיין זה לשיקול דעתו של בית המשפט הכבד.

.52

מוסכם בין הצדדים כי ככל שבית המשפט הכבד יחליט על מיוי בודק חרף הימוקים ה"ל,
התבעת לא תחויב לשאת בשכרו של המומחה בסכום העולה על) ₪ 100,000 -מאה אלף שקלים
חדשים( בתוספת מע"מ כמו כן ,הצדדים מבקשים בזאת מבית המשפט הכבד כי בכל במקרה בו
בית המשפט יבקש למות מומחה ,בית המשפט יזמן את הצדדים לדיון בסוגיה זו.

ו.

המלצה מוסכמת לשכר טרחת באי כוח התובע הייצוגי
וגמול לתובע הייצוגי

.53

על פי הוראות סעיף )18ז()ב( לחוק תובעות ייצוגיות ,רשאים הצדדים להגיש לבית המשפט
המלצה מוסכמת לעיין תשלום גמול לתובע ייצוגי ושכר טרחה לבא-כוחו ,לרבות שיעורו
ותאיו.

.54

הצדדים ימליצו לבית המשפט הכבד לקבוע ,כי הסכומים המפורטים להלן ישולמו לתובע
הייצוגי ולבאי כוחו ,על ידי התבעת ,בתוך  30ימי עסקים מהמועד הקובע:
)(1

סך של ) ₪ 100,000מאה אלף שקלים חדשים( בתוספת מע"מ כדין ,ישולם לתובע
הייצוגי כגמול מיוחד.

)(2

סך של  40,000ש"ח )ארבעים אלף שקלים חדשים( בתוספת מע"מ כדין ,ישולם
לבאי כוח התובעים כתשלום בגין הוצאות ,לרבות חוות דעת מומחה.

)(3

סך של ) ₪ 750,000שבע מאות וחמישים אלף שקלים חדשים( בתוספת מע"מ כדין,
ישולם לבאי כוחו של התובע הייצוגי כשכר טרחתם.

)(4

סכום וסף בסך של ) ₪ 250,000מאתיים וחמישים אלף שקלים חדשים( בתוספת
מע"מ כדין ,ישולם לבאי כוחו של התובע הייצוגי כשכר טרחתם לאחר שהתבעת
תדווח לבית-המשפט על השלמת ביצועו של הסכם זה )כאמור בסעיף  20לעיל(.

המלצת הצדדים מביאה בחשבון את הפיצוי הכספי שיתן במסגרת הסדר הפשרה; את תועלת
הציבורית שבהסדר הפשרה ,המיטיבה עם חברי הקבוצה הייצוגית כמו גם עם כלל לקוחותיה
של התבעת; את מידת ההשקעה שדרשה מבאי כוח התובע הייצוגי ליהול ההליך עד לשלב
המתקדם בו הוא מצוי; ואת מידת החשיבות הציבורית בושא הדון ,אשר ביחס אליו קבע

ספח 2
וסח הודעה ראשוה לציבור לפי סעיף )25א() (3לחוק

ספח  - 2וסח ההודעה הראשוה

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה
בת"צ  53033-12-12בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז )להלן" :התובעה"(
מובא בזאת לידיעת הציבור ,בהתאם לסעיף )25א() (3לחוק תובעות ייצוגיות ,התשס"ו) 2006-להלן" :החוק"( ,כי לבית
המשפט המחוזי מחוז מרכז )להלן" :בית המשפט"( הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה )להלן" :ההסדר"( ולמתן תוקף
של פסק דין להסדר בתובעה ייצוגית שבכותרת )להלן" :הבקשה"(.
הצדדים להסדר :מצד אחד ,המבקש בת"צ  ,53033-12-12מר מיכאל לוי ,ת.ז) 046716932 .להלן" :התובע הייצוגי"(;
ומצד שי המשיבה בת"צ  ,53033-12-12דפי זהב )זאפ גרופ בע"מ( )להלן" :התבעת"(.
עייה של התובעה בטעת התובע הייצוגי כי תאי ההתקשרות אשר מהיגה התבעת בהסכמיה עם לקוחותיה
המפרסמים באתר ) www.d.co.ilלהלן " -אתר החברה"( אשר הים לתקופה מיימאלית העולה על  12חודשים לפיהם
הלקוח איו יכול לסיים את ההתקשרות מטעמי וחות במהלך תקופת ההתקשרות המיימאלית לאחר  12חודשי
ההתקשרות הראשוים מהווים תאי מקפח בחוזה אחיד בהתאם להוראותיו של חוק החוזים האחידים ,התשמ"ג.1982-
התבעת דוחה מכל וכל את הטעות שבתובעה ,כאשר לעמדתה דין התובעה להידחות משורה של טעמים .יחד עם זאת,
ומבלי לגרוע מעמדתה של התבעת ,לאחר שהצדדים יהלו משא ומתן ארוך ויסודי ושקלו את מלוא הסיכויים והסיכוים
שבתובעה ,הגיעו הצדדים להסדר פשרה ,שעיקריו יפורטו להלן ,וזאת מבלי שיהא בכך משום הודאה מצד התבעת
באיזו מן הטעות שטעו על ידי התובע הייצוגי בתובעה.
עיקרי ההסדר:
.1

על פי ההסדר ,חברי הקבוצה הייצוגית הים לקוחות התבעת אשר התקשרו עם התבעת בהסכם התקשרות
לתקופת התקשרות מיימאלית העולה על  12חודשים החל מיום  11.12.2010ועד ליום ) 11.5.2014להלן " -הקבוצה
הייצוגית"(.

.2

על פי ההסדר ,התבעת תפצה את חברי הקבוצה הייצוגית הזכאים לפיצוי בהתאם להוראות ההסכם בפיצוי כספי
כולל בסך של  ₪ 3,400,000בתוספת מע"מ כדין )להלן" :סכום הפיצוי הכולל"( ,על פי חלוקה לשלוש קבוצות
ובתאים המפורטים להלן:
.2.1

הקבוצה הראשוה :לקוחות אשר מהווים חלק מחברי הקבוצה הייצוגית ואשר פו לתבעת בבקשה
לבטל באופן חד צדדי את הזמת הפרסום במהלך תקופת ההתקשרות המיימאלית ,סורבו על ידי
התבעת ,לא קיבלו את שירותי התבעת במהלך תקופת ההתקשרות והמשיכו לשלם את התמורה שוא
הזמת הפרסום.
התבעת תחדל מביצוע כל פעולת גבייה בקשר עם חובות חברי הקבוצה הראשוה אשר עומדים על סך
של  ₪ 1,308,068ותמחל על חובות אלו .בוסף ,התבעת תשיב לחברי הקבוצה הראשוה סך של 370,997
 .₪סכום הפיצוי שייתן לכל לקוח המה בקבוצה הראשוה יהא שווה לסכום שגבה מכל לקוח בקבוצה
זו בהתאם לרישומי התבעת במערכותיה הממוחשבת.

.2.2

הקבוצה השייה :לקוחות אשר מהווים חלק מחברי הקבוצה ואשר פו לתבעת בבקשה לבטל באופן חד
צדדי את הזמת הפרסום במהלך תקופת ההתקשרות המיימאלית ,סורבו על ידי התבעת ,המשיכו
לקבל את שירותי התבעת במהלך תקופת ההתקשרות המיימאלית ,ובתום התקופה כאמור חדלו
מלהיות לקוחות התבעת.
התבעת תפצה את חברי הקבוצה השייה בסך של .₪ 1,451,759
סכום הפיצוי שייתן לכל לקוח המה בקבוצה השייה יחושב בהתאם לוסחה הבאה:
סכום ההתקשרות של לקוח פלוי בקבוצה זו A -
הסכום הכולל של מלוא ההתקשרויות של חברי הקבוצה B -
סכום הפיצוי הכולל אותו זכאית הקבוצה לקבל בהתאם לאמור להלן C -
סכום הפיצוי ללקוח = A/B x C

.2.3

הקבוצה השלישית :לקוחות אשר מהווים חלק מחברי הקבוצה ואשר פו לתבעת בבקשה לבטל באופן
חד צדדי את הזמת הפרסום במהלך תקופת ההתקשרות המיימאלית ,סורבו על ידי התבעת ,המשיכו

לקבל את שירותי התבעת במהלך תקופת ההתקשרות המיימאלית ,ובתום התקופה המיימאלית
המשיכו להיות לקוחות התבעת.
התבעת תפצה את חברי הקבוצה השלישית בסך של  ,₪ 269,176אשר יחולק באופן שווה בין כל חברי
קבוצה זו.
.3

התבעת תהא רשאית להציע לכל אחד מחברי הקבוצה לבחור ,בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי ,בין החלופות הבאות:
) (1לקבל את סכומי הפיצוי בכסף בהתאם לאמור בסעיף  2לעיל או ) (2לקבל זיכוי לרכישת מוצרים באתר החברה,
בסכום השווה ל 150%-מהסכום אותו זכאי אותו חבר קבוצה לקבל בהתאם לאמור בסעיף  2לעיל.
הזיכוי לרכישת מוצרים יהא תקף למשך  24חודשים ממועד שליחתו לחבר הקבוצה ,והמוצרים שיירכשו מכוח
הזיכוי לרכישת מוצרים יתומחרו על ידי התבעת בהתאם למחיר המחירון בהפחתת ההחות ההוגות אצל התבעת
באותה עת.

.4

בכפוף לאישור הסדר הפשרה ,התבעת תתחייב כי עד לחודש מרץ  2020כל הזמות הפרסום באתר החברה אשר
תהייה לתקופה מיימאלית העולה על  12חודשים יכללו מגוי התקשרות וביטול הבאים:
.4.1

הלקוח לא יהא זכאי להודיע באופן חד צדדי על סיום ההתקשרות בטרם יחלפו  12חודשים של התקשרות
בתשלום ]אשר ייספרו החל מהתשלום החודשי הראשון של הלקוח עבור ההתקשרות[;

.4.2

בגין סיום התקשרות על פי הודעת לקוח החל מהחודש ה 13-ועד לתום החודש ה 24-להתקשרות ישלם
הלקוח דמי יציאה בסך  16.6%מיתרת התמורה שותרה לתשלום ממועד סיום ההתקשרות בפועל ועד
לתום התקופה המיימאלית שקבעה בהזמת הפרסום;

.4.3

בגין סיום התקשרות על פי הודעת לקוח החל מהחודש ה 25-ועד לתום החודש ה 36-להתקשרות ישלם
הלקוח דמי יציאה בסך  8.3%מיתרת התמורה שותרה לתשלום ממועד סיום ההתקשרות בפועל ועד
לתום התקופה המיימאלית שקבעה בהזמת הפרסום;

.4.4

התבעת תציין בהזמות הפרסום את התאים העסקיים של ההתקשרות; התשלומים שיש לשלם על פי
ההזמה; את תקופת ההתקשרות המיימאלית של ההזמה; וכן את מחיר השירותים בהתקשרויות
שאין כרוכות בהתחייבות הלקוח לתקופת התקשרות מיימאלית ככל שתהייה התקשרויות כאלה
באותה העת;

.4.5

למען הסר ספק יובהר כי התבעת לא תבצע בשום מקרה התקשרות לתקופה העולה על  36חודשים.

.4.6

אין בהגבלות האמורות כדי לגרוע מזכויות הצדדים לסיום ההתקשרות מכוח סעדים ותרופות התוים
למי מהם על פי כל דין;

.4.7

מובהר כי חודשים בהם יתו שירותים ללא חיוב לא יובאו במיין תקופות ההתקשרות הקובות לעיל;

.4.8

התבעת לא תאריך את משך ההודעה המוקדמת שעל לקוח למסור לצורך סיום ההתקשרות מעבר להוג
בין התבעת לבין לקוחות שאים בתקופת התקשרות מיימאלית;

.4.9

התבעת תפעל כאמור לעיל ,כל עוד החקיקה ו/או ההלכה הפסוקה לא יקבעו התהלות אחרת ,מקלה או
מכבידה ,ביחס להתקשרות בהסכמים לתקופה העולה על  12חודשים ,וככל שייקבעו כללים אחרים
כאמור התבעת תהא רשאית לפעול על פיהם אף אם לא יהא בהם כדי לחייבה בהכרח לשות את דרך
פעולתה הקבועה על פי הסכם זה.

המלצה על גמול לתובע הייצוגי לשכר טרחה לבאי כוחו:
.5

בוסף לסכום הפיצוי הכולל האמור ,הצדדים ממליצים כי המשיבה תשלם גמול לתובע הייצוגי ושכר טרחה לבאי
כוחו כדלקמן:
 .5.1גמול בסך של  ₪ 100,000בתוספת מע"מ כדין ישולם לתובע הייצוגי;
 .5.2שכ"ט והוצאות בסך של  ₪ 1,040,000בתוספת מע"מ כדין ישולם לבאי כוח התובע הייצוגי ,כמפורט
בהסדר.

הוראות וספות:

.6

כל אדם המה עם חברי הקבוצה ,רשות ציבורית הפועלת לקידום מטרה ציבורית בקשר לעיין בו עוסקת
התובעה ,ארגון שאישר השר לעיין זה הפועל לקידום מטרה ציבורית כאמור ,והיועמ"ש ,רשאים להגיש לבית
המשפט בכתב ,תוך  45ימים מפרסום מודעה זו ,התגדות מומקת להסדר ולהמלצה המוסכמת בעיין גמול ושכ"ט
)עם העתק לב"כ הצדדים(; התגדות תכלול שם מלא ,ת.ז ,.כתובת ומספר טלפון.

.7

חבר קבוצה שאיו מעויין כי יחול עליו ההסדר ,רשאי לבקש מבית המשפט )עם העתק לב"כ הצדדים( ,תוך 45
ימים ממועד פרסום מודעה זו ,להתיר לו לצאת מהקבוצה שעליה יחול ההסדר ,ולא  -ייחשב כמי שתן הסכמתו
להיכלל בקבוצה ולהתקשרותו בהסדר ,ובכלל זה כמי שהתגבש כלפיו ובעייו ויתור )כהגדרתו בהסדר(; הבקשה
תכלול שם מלא ,ת.ז ,.כתובת ומספר טלפון.

.8

עם אישור בית המשפט את ההסדר ,יתגבש אוטומטית ויתור )כהגדרתו בהסדר( בכל עייי התובעה והבקשה
)כהגדרתם בהסדר( ,וייווצר מעשה בית דין ביחס לכל קבוצת התובעים ,כך שלחברי הקבוצה לא תעמוד עוד כל
תביעה ו/או טעה ו/או זכות ו/או דרישה מכל מין ו/או סוג שהוא הוגעים לעייי התובעה ,למעט מי מחברי
הקבוצה שביקשו מבית המשפט להתיר להם לצאת מהקבוצה בהתאם להוראת סעיף )18ו'( לחוק ,ויציאתם
מהקבוצה אושרה על ידי בית המשפט.

.9

האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של ההסדר .הוסח המלא של ההסדר על ספחיו הוא המחייב .בכל מקרה של
סתירה בין מודעה זו לביו ,יחייב וסח ההסדר.

 .10בתקופה האמורה בסעיפים  8-9לעיל ,יעמוד ההסדר המלא לעיון כל דורש במזכירות בית המשפט המחוזי בלוד,
בשדרות הציוות  ,3לוד ,ובשעות עבודה רגילות במשרדי ב"כ התובע הייצוגי ,עו"ד אברהם רוקח ,בתיאום מראש
בטלפון שמספרו  08-6640661ו/או עו"ד שחר ולר ,בתיאום מראש בטלפון שמספרו .073-718718
 .11תוקף ההסדר מותה בקבלת אישור בית המשפט.
 .12תוכן מודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו.

אברהם רוקח ,עו"ד

שחר ולר ,עו"ד

ישראל פפר ,עו"ד

יוסי כהן ,עו"ד

דה מרציאו ,עו"ד

ב"כ התובע הייצוגי

ב"כ התובע הייצוגי

ב"כ התבעת

ב"כ התבעת

ב"כ התבעת

ספח 3
וסח ההודעה השייה לציבור לפי סעיף )25א() (4לחוק

ספח  - 3וסח ההודעה השייה

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה
בת"צ  53033-12-12בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז )להלן" :התובעה"(
מובא בזה לידיעת הציבור כי ביום ]________[ ,אישר בית המשפט המחוזי בלוד ,כבוד השופט עופר גרוסקופף,
הסדר פשרה בתובעה ייצוגית שהוגשה בגדר ת"צ  53033-12-12לוי  'זאפ גרופ בע"מ אשר עייה העיקרי הוא
בטעת מר מיכאל לוי ,ת.ז) 046716932 .להלן" :התובע הייצוגי"( ,כי תאי ההתקשרות אשר מהיגה זאפ גרופ
בע"מ )להלן" :התבעת"( בהסכמיה עם לקוחותיה המפרסמים באתר ) www.d.co.ilלהלן" :אתר החברה"(
אשר הים לתקופה מיימאלית העולה על  12חודשים לפיהם הלקוח איו יכול במהלך התקופה המיימאלית
לאחר  12חודשי ההתקשרות הראשוים לבטל את ההסכם מטעמי וחות הים תאי מקפח בחוזה אחיד
בהתאם להוראותיו של חוק החוזים האחידים ,התשמ"ג.1982-
עיקרי הסכם הפשרה:
.1

חברי הקבוצה הייצוגית הים לקוחות התבעת אשר התקשרו עם התבעת בהסכם התקשרות לתקופת
התקשרות מיימאלית העולה על  12חודשים החל מיום  11.12.2010ועד ליום ) 11.5.2014להלן " -הקבוצה
הייצוגית" או "הקבוצה"(.

.2

התבעת תפצה את חברי הקבוצה הייצוגית הזכאים לקבלת פיצוי בהתאם להסדר הפשרה בפיצוי כספי
כולל בסך של  ₪ 3,400,000בתוספת מע"מ כדין )להלן" :סכום הפיצוי הכולל"( ,על פי חלוקה לשלוש
קבוצות וכמפורט להלן:
.2.1

הקבוצה הראשוה :לקוחות אשר מהווים חלק מחברי הקבוצה הייצוגית ואשר פו לתבעת
בבקשה לבטל באופן חד צדדי את הזמת הפרסום במהלך תקופת ההתקשרות המיימאלית,
סורבו על ידי התבעת ,לא קיבלו את שירותי התבעת במהלך תקופת ההתקשרות והמשיכו
לשלם את התמורה שוא הזמת הפרסום.
התבעת תחדל מביצוע כל פעולת גבייה בקשר עם חובות חברי הקבוצה הראשוה אשר עומדים
על סך של  ₪ 1,308,068ותמחל על חובות אלו .בוסף ,התבעת תשיב לחברי הקבוצה הראשוה
סך של  .₪ 370,997סכום הפיצוי שייתן לכל לקוח המה בקבוצה הראשוה יהא שווה לסכום
שגבה מכל לקוח בקבוצה זו בהתאם לרישומי התבעת במערכותיה הממוחשבת.

.2.2

הקבוצה השייה :לקוחות אשר מהווים חלק מחברי הקבוצה ואשר פו לתבעת בבקשה לבטל
באופן חד צדדי את הזמת הפרסום במהלך תקופת ההתקשרות המיימאלית ,סורבו על ידי
התבעת ,המשיכו לקבל את שירותי התבעת במהלך תקופת ההתקשרות המיימאלית ,ובתום
התקופה כאמור חדלו מלהיות לקוחות התבעת.
התבעת תפצה את חברי הקבוצה השייה בסך של .₪ 1,451,759
סכום הפיצוי שייתן לכל לקוח המה בקבוצה השייה יחושב בהתאם לוסחה הבאה:
סכום ההתקשרות של לקוח פלוי בקבוצה זו A -
הסכום הכולל של מלוא ההתקשרויות של חברי אותה קבוצה B -
סכום הפיצוי הכולל אותו זכאית אותה קבוצה לקבל בהתאם לאמור להלן C -
סכום הפיצוי ללקוח = A/B x C

.2.3

הקבוצה השלישית :לקוחות אשר מהווים חלק מחברי הקבוצה ואשר פו לתבעת בבקשה לבטל
באופן חד צדדי את הזמת הפרסום במהלך תקופת ההתקשרות המיימאלית ,סורבו על ידי
התבעת ,המשיכו לקבל את שירותי התבעת במהלך תקופת ההתקשרות המיימאלית ,ובתום
התקופה המיימאלית המשיכו להיות לקוחות התבעת.
התבעת תפצה את חברי הקבוצה השלישית בסך של  ,₪ 269,176אשר יחולק באופן שווה בין כל
חברי קבוצה זו.
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.3

התבעת תהא רשאית להציע לכל אחד מחברי הקבוצה לבחור ,בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי ,בין החלופות
הבאות (1) :לקבל את סכומי הפיצוי בכסף בהתאם לאמור בסעיף  2לעיל או ) (2לקבל זיכוי לרכישת
מוצרים באתר החברה ,בסכום השווה ל 150%-מהסכום אותו זכאי אותו חבר קבוצה לקבל בהתאם
לאמור בסעיף  2לעיל.
הזיכוי לרכישת מוצרים יהא תקף למשך  24חודשים ממועד שליחתו לחבר הקבוצה ,והמוצרים שיירכשו
מכוח הזיכוי לרכישת מוצרים יתומחרו על ידי התבעת בהתאם למחיר מחירון אפקטיבי ההוג בעסקאות
החתמות בפועל ,קרי ,מחיר המחירון בהפחתת ההחות ההוגות אצל התבעת באותה עת.

.4

התבעת התחייבה כי עד לחודש מרץ  2020כל הזמות הפרסום באתר החברה אשר תהייה לתקופה
מיימאלית העולה על  12חודשים יכללו מגון הביטול הבא:
.4.1

הלקוח לא יהא זכאי להודיע באופן חד צדדי על סיום ההתקשרות בטרם יחלפו  12חודשים של
התקשות בתשלום ]אשר ייספרו החל מהתשלום החודשי הראשון של הלקוח עבור ההתקשרות[;

.4.2

בגין סיום התקשרות על פי הודעת לקוח החל מהחודש ה 13-ועד לתום החודש ה 24-להתקשרות
ישלם הלקוח דמי יציאה בסך  16.6%מיתרת התמורה שותרה לתשלום ממועד סיום
ההתקשרות בפועל ועד לתום התקופה המיימאלית שקבעה בהזמת הפרסום;

.4.3

בגין סיום התקשרות על פי הודעת לקוח החל מהחודש ה 25-ועד לתום החודש ה 36-להתקשרות
ישלם הלקוח דמי יציאה בסך  8.3%מיתרת התמורה שותרה לתשלום ממועד סיום ההתקשרות
בפועל ועד לתום התקופה המיימאלית שקבעה בהזמת הפרסום;

.4.4

התבעת תציין בהזמות הפרסום את התאים העסקיים של ההתקשרות; התשלומים שיש
לשלם על פי ההזמה; את תקופת ההתקשרות המיימאלית של ההזמה; וכן את מחיר
השירותים בהתקשרויות שאין כרוכות בהתחייבות הלקוח לתקופת התקשרות מיימאלית ככל
שתהייה התקשרויות כאלה באותה העת;

.4.5

למען הסר ספק יובהר כי התבעת לא תבצע בשום מקרה התקשרות לתקופה העולה על 36
חודשים.

.4.6

אין בהגבלות האמורות כדי לגרוע מזכויות הצדדים לסיום ההתקשרות מכוח סעדים ותרופות
התוים למי מהם על פי כל דין;

.4.7

מובהר כי חודשים בהם יתו שירותים ללא חיוב לא יובאו במיין תקופות ההתקשרות הקובות
לעיל;

.4.8

התבעת לא תאריך את משך ההודעה המוקדמת שעל לקוח למסור לצורך סיום ההתקשרות
מעבר להוג בין התבעת לבין לקוחות שאים בתקופת התקשרות מיימאלית;

.4.9

התבעת תפעל כאמור לעיל ,כל עוד החקיקה ו/או ההלכה הפסוקה לא יקבעו התהלות אחרת,
מקלה או מכבידה ,ביחס להתקשרות בהסכמים לתקופה העולה על  12חודשים ,וככל שייקבעו
כללים אחרים כאמור התבעת תהא רשאית לפעול על פיהם אף אם לא יהא בהם כדי לחייבה
בהכרח לשות את דרך פעולתה הקבועה על פי הסכם זה.

.5

מעת מתן פסק הדין ביום ]_______[ ,לא יתן להגיש תביעה ייצוגית או בקשה לאישורה בכל הקשור
לושאים הקשורים בתובעה ו/או בהסדר הפשרה.

.6

בהתאם לפסק הדין התבעת תשלם ,בוסף לסכום הפיצוי הכולל האמור ,גמול בסכום סופי ומוחלט של
 ₪ 100,000בתוספת מע"מ כדין לתובע הייצוגי; וכן תשלם שכר טרחה והוצאות בסכום סופי ומוחלט של
 ₪ 1,040,000בתוספת מע"מ כדין לבאי כוח התובע הייצוגי ,כמפורט בהסדר.

עיון בהסכם הפשרה
.7

הוסח המלא של הסכם הפשרה כפי שאושר על-ידי בית המשפט על ספחיו עומד לעיון הקבוצה במזכירות
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בית המשפט המחוזי בלוד ,בשדרות הציוות  ,3לוד ,וכן אצל ב"כ התובע הייצוגי ,עו"ד אברהם רוקח,
בתיאום מראש בטלפון שמספרו  08-6640661ו/או עו"ד שחר ולר ,בתיאום מראש בטלפון שמספרו 073-
.718718
שוות
.8

האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסכם הפשרה כפי שאושר על-ידי בית המשפט .הוסח המלא של
הסכם הפשרה כפי שאושר על-ידי בית המשפט )על ספחיו( הוא המחייב .בכל מקרה של סתירה בין
הוראות הסכם הפשרה לבין האמור בהודעה זו ,יגברו ההוראות שבהסכם הפשרה כפי שאושר על-ידי בית
המשפט.

.9

מודעה זו מתפרסמת בהתאם לפסק הדין המאשר את הסכם הפשרה.

אברהם רוקח ,עו"ד
ב"כ התובע הייצוגי

שחר ולר ,עו"ד
ב"כ התובע הייצוגי

ישראל פפר ,עו"ד
ב"כ התבעת
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יוסי כהן ,עו"ד
ב"כ התבעת

דה מרציאו ,עו"ד
ב"כ התבעת

ספח 4
וסח ההודעה הרביעית

על גבי ייר רשמי של זאפ גרופ

לכבוד:
שם בית העסק[_____________] :
כתובת[_____________] :

הדון :זכאותך לקבלת פיצוי כספי או שובר זיכוי לרכישת מוצרי פרסום וחשיפה
 .1בהתאם להסדר הפשרה שהוסכם בין הצדדים בת"צ  53033-12-12לוי  'זאפ גרופ בע"מ )"זאפ"(,
ואושר על ידי בית המשפט המחוזי מחוז מרכז )כבוד השופט עופר גרוסקופף( ,הך זכאי לפיצוי כספי
על סך ______  ₪אשר יועברו אליך לאחר קבלת תגובתך על פי פרטי חשבון הבק המצויים ברשות
זאפ או במשלוח שיק בדואר או בהעברה בקאית.
 .2לחילופין ,במקום קבלת סכום הפיצוי בכסף יש באפשרותך לקבל זיכוי לרכישת מוצרי פרסום
וחשיפה באתר  ,www.d.co.ilבסכום השווה ל 150%-מהסכום הקוב לעיל .אם תבחר לקבל זיכוי זה
במקום כסף ,הזיכוי יעמוד בתוקפו למשך  24חודשים מקבלת הודעתך על הבחירה באפשרות זו.
מחירי מוצרי הפרסום שייתו לך בעת מימוש הזיכוי יהיו בהתאם למחיר המחירון בהפחתת
ההחות ההוגות אצל זאפ באותה עת.
 .3על מת לממש את זכאותך הך מוזמן לפות לזאפ בתוך  60יום ממועד מכתבו זה ,בפייה בדוא"ל
בכתובת _______________ או בשיחה טלפוית לשירות הלקוחות במספר ____________
ולהודיע על בחירתך .יש לציין שהאפשרות לקבלת זיכוי מוגשת לך כהטבה וכרשות לבחירתך וכי
איך חייב לבחור באפשרות זו או להתעיין בה כתאי למימוש זכותך לקבלת הפיצוי בכסף.
 .4בפייתך לזאפ תידרש למסור את הפרטים הבאים (1) :שם מלא של בית העסק ושל הבעלים; ) (2מס'
עוסק מורשה או ח.פ; ) (3מען )כתובת עדכית(; ) (4האם היו מעויין בקבלת פיצוי כספי או בקבלת
זיכוי לרכישת מוצרים.
 .5במידה ולא תדרוש את הפיצוי הכספי או הזיכוי לרכישת מוצרים עד לתום  6חודשים מתאריך
מכתבו זה ,תאבד את זכותך לקבלת הפיצוי או הזיכוי כאמור ,ותיחשב כמי שוויתר על כל טעות
ו/או דרישות כגד זאפ בקשר עם האמור.

בברכה,
זאפ גרופ בע"מ

ספח 5
תצהירים מטעם באי כוח הצדדים מכוח סעיף )18ב( לחוק

